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UHİVE DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. uhedergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 
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5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının 
İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHİVE JOURNAL

1-  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2-  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhedergisi.com

3- Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“March, June, September and December” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04315-
2015-GE-18972). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information.

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3930 / 
Online: 2148-3965 
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6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). TV Broadcasting In Russia And Website Content 
Analysis Of The National TV Channels , UHİVE International Peer-Reviewed Journal Of 
Communication And Humanities Research,  Issue:6, Volume:3, pp.1-2. All authors must 
follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the published articles 
in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the internet sources and 
the last accessed full internet link in the references and below the page by giving numbers.

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Kıymetli okurlarımız, değerli araştırmacılar, 

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 11. sayısını siz değerli okurla-
rımıza sunmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıymetli hakemlerimizin değerlendirmeleri 
neticesinde bu sayımızda 26 farklı çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Tüm bu çalışmaların bilim 
dünyasına önemli katkı sunacağını ve atıflar alacağını düşünmekteyiz. Dergimiz sizlerin de desteğiyle 
her geçen gün büyümekte ve farklı indekslerce taranmaya başlamaktadır. Bu sayımızda da iletişim ve 
edebiyat alanında nitelikli çalışmaları sizlerle buluşturmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duymak-
tayız. Önerileriniz ve görüşleriniz bizler için her zaman büyük önem taşımaktadır. Bizlere çalışmalarıyla 
destek olan kıymetli araştırmacılara, değerlendirmeleriyle yol gösteren saygıdeğer hakemlerimize teşek-
kürü bir borç biliriz. Değerli okurlar bu sayımızda 24/25 Mart 2016 Tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde 
gerçekleştirilen 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar 
Kongresinde sözel olarak sunulmuş olan çok sayıda bildiriye yer vermiş bulunmaktayız. Dergimiz ulu-
sal ve uluslararası birçok farklı etkinlik ile kongrelere bilimsel anlamda destek olmaya devam edecektir. 
Eylül 2016’da çıkacak olan 12. sayımızda görüşmek üzere sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
Ali Murat KIRIK Baş Editör XIII ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye 
yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). Basın Yayın Kanunun 
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DİNLER COĞRAFYASI BAĞLAMINDA BÜYÜKADA / AYA YORGİ 
(AYIOS YEORGIUS) YORTU GÜNÜ VE KUTLAMALARI1

GEOGRAPHY OF RELIGIONS IN THE CONTEXT OF PRENKIPOS / AYA 
YORGI (AYIOS YEORGIUS) FEAST DAY AND CELEBRATION

Nursel UYANIKER
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Hristiyanlar tarafından “Saint George”, “Ayios 
Yeorgius”, Adalı Rumlar tarafından ise “Kudunas” 
olarak adlandırılan Büyükada’daki manastır ve kilise; 
Türkler tarafından da “Aya Yorgi Tepesi” olarak bi-
linmektedir. “Hazret-i İsa şehidi” olarak nitelendirilen 
Aya Yorgi, kerametleriyle halkın çoğunu etkilemiş, 
ölümünden sonra da aziz mertebesine yükseltilmiştir. 
Ayios Yeorgius’un Yortu günü 23 Nisan’dır. Bu tarihte 
Hristiyanlar, Aya Yorgi’nin Tanrı’ya kavuşmasını doğum 
günü olarak kutlarlarken; Türkler ise baharın gelişini 
kutlamaktadırlar. Büyükada / Aya Yorgi’deki kültürel 
zenginliğin en önemli sebeplerinden birisi bu bölgenin 
dinler coğrafyası olmasından ileri gelmektedir. Bu 
çalışmanın amacı; Büyükada / Aya Yorgi Yortu Günü 
ve Kutlamalarının Hristiyan ve Müslüman yerli halk 
arasında coğrafî-kültürel ortaklığın oluşturulmasındaki 
yeri ile önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Efsane, Ritüeller, İşlev, Dinler 
Coğrafyası, Büyükada, Aya Yorgi

Abstract: Christians by “Saint George”, “ Ayios 
Yeorgius” is by Greeks on the island of “Kudunas”, 
called Büyükada monasteries and churches; The Turks 
also came to be known as the “Aya Yorgi Hill”. “Your 
grace Lord Jesus Christ martyr”, considered to be the 
most affected people of Aya Yorgi, miracle worker, 
raised to the rank of the Saints after the death. Feast 
day of Ayios Yeorgius is April 23. On that date, to 
restoring the God of Christians, Aya Yorgi’s birthday 
celebrated as when with; The Turks is celebrates the 
arrival of spring. The most important cultural wealth 
in Büyükada/Aya Yorgi is one of the reasons being 
that the geography of the region’s religions. The 
aim of this study; Büyükada / Aya Yorgi Feast Day 
and rituals of Christian and Muslim locals the place 
geographical-cultural partnership and importance.

Key Words: Legends, Rituals, Function, Geography 
Of Religions, Prenkipos / Prinkipo, Aya Yorgi
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Dil ve din, kültürün iki temel taşıdır ve dil gibi 
dinin de çok eski, derinlere inen kökleri vardır. 
Din, belli-başlı coğrafî bölgelerin kültürlerini 
büyük ölçüde etkileyip insanoğlunun fizikî çev-
reye karşı tutumunu belirleyen önemli bir faktör-
dür. Dinler coğrafyası, “dinsel coğrafya”dan 
farklı bir terimdir. Dinsel coğrafya; dünyanın 
yorumunun din yoluyla yapılması anlamına gelir. 
Belli başlı dinlerin kökeni, gelişmesi ve bugünkü 
dağılışları olan dinlerin coğrafyası ise; insan ile 
yerleştiği çevre arasındaki dinamik ilişkinin en 
belirgin örneklerini oluşturmakta ve coğrafyada 
temel bir öneme sahip bulunmaktadır. Dinler 
coğrafyasına göre, dünyada dinlerin dağılış ha-
ritası karmaşık bir mozaik sergilemekle birlikte, 
dünya çapında dağılışlarına göre önde gelen 
dinler ve mensuplarıyla ilgili yaklaşık tahminler 
elde edilebilmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 
2002: 203).

“Dinlerin coğrafyası” üzerinde çalışan David 
Edward Sopher, “Geography of Religions” (1967: 
X+118) isimli kitabında Hristiyanlık ve İslâmiyet 
gibi büyük dinleri; kendilerini tüm insanlara ait 
olarak gören ve din değiştirme yoluyla insanları 
kendi tarafına çekmeye çalışan evrenselleşen 
(semâvî) dinler olarak ele alır. Yüzyıllardır Hris-
tiyanlık ve İslâmiyet gibi semâvî dinlerin ayrı 
ayrı ya da birlikte egemen olduğu Büyükada’da, 
dinlerin kültürler üzerinde ve insanın da çevre 

üzerindeki etkisi1 gözlemlenebilmektedir. Bu 
bölgede farklı etnik kökenlere, inanışa ve kültü-
re sahip olan insanların aynı coğrafyada birlikte 
ve uyum içinde yaşadıkları görülmektedir.

 Çalışmada, Büyükada ve Aya Yorgi’nin tarihî 
kimliği bağlamında araştırılan kaynaklar, derlenen 
efsaneler, efsanelerin yaratıldığı ortamın değer-
lendirilmesi ile ritüellerin incelenmesi “Performans 
Teori”yi kullanmayı, derlenen efsanelerin işlevi-
nin ne olduğu, hangi amaca hizmet ettiği “İşlev-
sel Teori”yi gerekli kılmıştır. Büyükada’daki 
kültürel farklılık ise bölgenin, “dinler coğrafyası 
metodları”na göre ele alınmasına neden olmuştur. 
Böylece özelde Aya Yorgi kutlamalarının genel-
de İstanbul’un tarihî ve dinî geçmişiyle olan ir-
tibatı ve efsanelerin toplumsal işlevi aydınlatıl-
maya çalışılmıştır.

I. BÜYÜKADA AYA YORGİ / AYIOS YE-
ORGIUS MANASTIR ve KİLİSESİ (YÜCE 
TEPE)

Halkın yaz-kış oturduğu dört adanın2 en büyüğü 
olan Büyükada, Marmara Denizi’nin Kuzey 
Doğusundaki sekiz adadan biri ve Adalar ilçesi-

1  Edebiyat coğrafyası hakkında geniş bilgi için bkz. 
Aslan Cobutoğlu, 2014: 425.

2 Adaları, coğrafi dağılımları bakımından merkezi 
ve çevresel olmak üzere iki grupta toplamak 
mümkündür. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve 
Kaşıkadası merkezi grubu oluştururlar. Kınalıada, 
sedefadası, Tavşanadası, Yassıada ve Sivriada’dan 
oluşan ikinci grup, ilk grupta yer alan adaları 
çepeçevre kuşatır. Adalar’ın tamamı 16 Km2 
yüzölçümüne sahiptir.
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nin (Kaymakamlık) merkezidir. Kuzeyden gü-
neye uzunluğu 5km., doğudan batıya genişliği 
4km. olan Ada’nın yüzölçümü 5km²’den biraz 
fazladır. Büyükada bir boyun ile ayrılan iki te-
peden oluşur: Kuzeydeki Hristos (İsa) Tepesi 
164m., güneydeki Yüce Tepe (Ayios Yeorgius) 
202m. yüksekliktedir.

Büyükada’nın en yüksek tepesi Ayia Yorgi Te-
pesi/Yüce Tepe üzerine kurulmuş olan bu ma-
nastır, halk arasında “Kudunas” veya “Çıngırak-
lı Manastır” adıyla anılmıştır.3  

Manastırın ilk kuruluşu hakkında kesin bilgi 
bulunmamakla birlikte II. Nikiforos Fokas tara-
fından 963 yılında kurulduğu söylenmektedir 
(Erdenen, 1962: 64). Ayios Yeorgius Manastırı, 
üç kat hâlinde beş ayrı kilise ve şapelden (Ayios 
Yeorgius I, Ayios Yeorgius II, Ayia Apostoli, 
Ayios Haralambos, Ayia Vlaherna) başka, bugün 
boş olan manastır binalarından oluşmaktadır. 

Aya Yorgi Manastırı, IV. Haçlı Seferi sırasında 
yağma edilerek (1203) yakılıp yıkılmıştır. Fener 
Patrikhânesi’nde saklı bir fermana göre, 1751’de 
Aya Yorgi bölgesinde bir manastır kurulmasına 
girişilmiş ve burada iki katlı, kiremit örtülü bir 

3 Çıngıraklı Manastır/Kudunas ya da Çıngırakların 
Ayios Yeorgius’u Manastırı olarak da bilinen 
manastırın merkez yapısı, aynı adı taşıyan kilisedir. 
“Çıngıraklı” ismine kaynak olarak, “ikonayı bulan 
çoban” anlatısındaki çıngırak sesleri ve yeraltından 
çıkan adak çıngırakları gösterilir. XVII. yüzyılda 
başlayan manastırı ziyaret edenlere çıngırak 
verme geleneği, rahipler tarafından bugün de 
sürdürülmektedir.

kilise ve dua odaları ile papaz odaları inşa edilmiş 
ve Patrik II. Serafim zamanında Patrikhâneye 
bağlanmıştır (1760). Çan kulesinin arkasındaki 
kesme taştan yapılmış olan kilise ise, 1905’te 
inşa edilmiş ve 1909’da açılışı yapılmış olan Aya 
Yorgi kilisesidir (Tuğlacı, 1995: 168).

Aya Yorgi kilisesi değerli ikonalarla süslüdür. 
Bunların en önemlisi gümüş Aya Yorgi ikonası-
dır. IV. Murat devrinde bulunan bu ikonanın 1500 
yıllık olduğu ve Aya Yorgi kilisesine II. Jüsten 
(565-578) tarafından kurulan Maden’deki Ka-
dınlar Manastırı’ndan getirildiği söylenmektedir. 
Bu ikonada Aya Yorgi’nin at üzerinde ejderhayı 
öldürüşü betimlenmektedir (Tuğlacı, 1995: 169; 
Erdenen, 1962: 66).

II. EFSANELER

Efsaneler, coğrafyaya bir kimlik ve anlam katan 
manevî değerler bütünüdür. Şehirlerin ruhu, 
mimarî eserlerden önce halk anlatıları ile kurulur 
ve oluşturulur. Devletler ele geçirdikleri yeni 
şehirlerdeki mevcut millî kimliğin üzerine ken-
dilerine ait manevî değerleri ya eskisini değişti-
rerek ya da yeniden oluşturarak kurarlar. Bu 
şekilde şehir manevî kimlik kazanırken iskân 
siyaseti de başlatılmış olur. Büyükada / Aya 
Yorgi hakkındaki anlatılar ise eski kimliğin yeni 
kimlikle kaynaştığını ve günümüze kadar bera-
berce devam ettirildiğini göstermektedir. 

Büyükada hakkında tarihi kaynaklarda bilgi 
bulunmakla birlikte; bu çalışmada halkın riva-
yetleri ele alınacaktır. Bu rivayetler sözlü kültür 
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ortamından nakledildiği için çeşitlenme özelliği 
taşımaktadır. Dolayısıyla farklı anlatılarda riva-
yetler şeklinde yeniden ortaya çıkmaktadırlar. 
Efsaneler başlığı altında verilen, sahada derleme 
yöntemiyle sözlü kaynaklardan, yazılı ve elekt-
ronik kaynaklardan tespit edilen aşağıdaki anla-
tılar, Aya Yorgi’nin geçmişi hakkındaki inanış-
ları oluşturan varyantlardır. 

1) AYA YORGI / AYIOS YEORGIUS  
KİMDİR?

Aya Yorgi, babası Kapadokyalı, annesi Filistinli 
bir ailenin çocuğudur. “Tribunus” (binbaşı) rüt-
beli Yeorgius, Hristiyanlığa gizli olarak inanmış, 
daha sonra İmparator Dioksilien zamanında bu 
dini kabul etmiş ve din uğrunda savaşmıştır. 296 
yılında putperestler tarafından başı kesilerek 
öldürülmüş olan Aya Yorgi’nin naaşı yaveri ta-
rafından annesinin vatanı Filistin’in Sidda kasa-
basına getirilerek defnedilmiştir. Daha sonra 
kabrinin olduğu yere kendi isminde bir kilise 
inşa edilmiştir (Erdenen, 1962: 51; Tanrıverdi, 
2004: 4-6).

2) AYA YORGI / AYIOS YEORGIUS’UN 
NAAŞININ ve İKONANIN BULUNMASI 

2.1) Bizans hanedanının Büyükada’yla ilgilen-
meleri, 569 yılında İmparator II. Iustinos’un 
saray ve manastır yapmasıyla başlamıştır. Bu 
tarihten sonra Adalar, Bizans’ın iktidardan ve 
gözden düşen imparator, imparatoriçe, prens, 
prenses, patrik ve keşişlerinin sürgün yeri olur. 
1303 yılında Haçlı Seferleri sırasında Amiral 

Jüstinyen idaresindeki Latin donanması Ada-
lar’daki bütün kilise ve manastırları yağmalamış, 
ikonaları yakıp yıkmıştır. Rahipler ve Ada halkı 
işkence görmüş, keşişler ayaklarından gemi di-
reklerine asılarak Bizans’a götürülmüş, hayatla-
rına karşılık olarak fidye istenmiştir. İmparator, 
verilecek paranın olmadığını söyleyince Latinler 
insafa gelerek keşişlerin hayatını bağışlamışlardır. 
Latin donanmasının Ada’ya geldiğini gözlemle-
yen rahipler, Ayios Yeorgius ikonunu, üzerinde-
ki adak çıngıraklarıyla birlikte, kilise ve manas-
tırdan uzak bir yere, toprağı kazarak gömmüşler, 
üzerine de yağmur ve çamurdan korunması için 
kutsal masayı örterek saklamışlardır. Yağmadan 
kurtulan bu ikonun özelliği, gümüş ve yüz kıs-
mının açık olmasıdır. Uzun yıllar sonra, IV. 
Murat (1623-1640) zamanında 1628’de çevrede 
koyunlarını otlatan bir çobanın, toprağın altından 
çıngırak sesleri duymasıyla ikonun bulunduğu 
Ada halkı tarafından söylenmektedir. Patrikhâne 
kayıtlarına göre ise ikon, 1751 yılında rahip 
Isaiye tarafından bulunmuş ve Aziz’in ismine 
izafeten manastır yapımına başlanmıştır (Tanrı-
verdi, 2004: 7).

2.2) Aya Yorgi Manastırı IV. Murat zamanında 
(1623-1640) bir çoban tarafından bulunmuştur. 
Bu çoban manastırın bulunduğu yerde, muayyen 
zamanlarda duyduğu at nalı sesleri ve çalılar 
arasında bulduğu Aya Yorgi madalyası dolayı-
sıyla oraya gelmiştir (Erdenen, 1962: 65).

2.3) Efsaneye göre, aradan yüzyıllar geçtikten 
sonra (IV. Murat Dönemi) tepede gezinen bir 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:257 K:56
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

5

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

çoban, çalılıkların arasında çıngırak ve nal ses-
leri duymuş, sesin odaklandığı noktayı kazdığın-
da, Ayios Yeorgius’u küheylân üstünde ve zırhlar 
içinde (belinde kılıcı, sağ elinde mızrağıyla) ej-
derhayla savaşırken gösteren ikonayla çıngırak-
ları yeniden gün ışığına çıkartmıştır (Deleon, 
2003: 59).

2.4) Farklı bir anlatım, sürüsünü otlatan çobanın 
bu tepede uyuyakaldığı ve rüyasında Ayios 
Yeorgius’u gördüğü, Aziz’in kazılacak yeri işaret 
ettiği doğrultusundadır. Arkeolog George Mas-
toropoulos, ikonanın bulunduğu tarihin 1625 
olabileceğini söyler. Ayios Yeorgius Ayazması’nın, 
ikonanın bulunduğu yer olduğuna inanılır (De-
leon, 2003: 59).

2.5) Manastır, 1204’te IV. Haçlı Seferi sırasında 
Hristiyan-Haçlılar tarafından yağmalanmadan önce 
keşişler, ikonaları zillerle birlikte toprağın altına 
gömmüşlerdir. Bir gün Aya Yorgi, adada yaşayan 
bir çobanın rüyasına girmiş ve ona kilisenin bu-
lunduğu yere gitmesini, zil sesini duyduğu yeri 
kazmasını söylemiştir. Ertesi sabah çoban, denilen 
yere gitmiş ve gerçekten de zil sesleri duymuş 
hemen orayı kazmaya başlamış ve ikonayı bul-
muştur. O günden sonra ikona aradan uzun yıllar 
geçmesine rağmen hiçbir şey olmadan muhafaza 
edilebilmiştir (Polat, (48), 2012).

2.6) Hristiyan inançlarında her azizin koruyucu 
bir özelliği, bir kerameti olduğuna inanılır. Aya 
Yorgi’nin şifa verdiğine, darda kalanların yardı-
mına (Hızır gibi) yetiştiğine inanılmaktadır. 

Başka bir anlatıda ise; çok önceden adada iyi bir 
rahibin olduğu, herkes tarafından çok sevildiği 
belirtilmiştir. Bu rahibin birtakım kerametleri 
olduğuna inanılır; güvercinlerle konuşabilmesi, 
hastaları ve sakatları sağlığına kavuşturması, 
yanına değnekle gelen hastaların değneklerini 
uçurup onları iyileştirmesi bu kerametlerden 
birkaçıdır. Kilisenin tavanında bastonların asılı 
olması da buna bağlanır (Polat, (48), 2012).

3) AYA YORGI / AYIOS YEORGIUS MA-
NASTIRI ÇEVRESİNDE BULUNAN “ÇİLE 
KUYULARI”

Din adamları, rahipler manastırları kurmak için 
genellikle yüksek dağ zirvelerini seçmişlerdir. 
Tanrı’ya daha yakın olmak, dünyevî isteklerden 
uzaklaşmak ve korunmak düşüncesi semavî 
dinlerdeki ibadet merkezlerinin buralara inşa 
edilmesini öngörmüştür. Yüksek dağ tepelerin-
deki bu mekânlar, dinî ibadetler ve çile doldurmak 
için kullanılmıştır. Ayios Yeorgius Manastırı’nın 
çevresinde de “çile kuyuları”nın bulunduğu, 
rahiplerin bir zamanlar bu kuyulara girerek gün 
ışığından uzakta çile doldurdukları bildirilmek-
tedir (Deleon, 2003: 67).

III. GÜNÜMÜZDE AYA YORGİ MANASTIR 
ve KİLİSESİ ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ 
VE RİTÜELLER

Aya Yorgi / Ayios Yeorgius’in yortu4 günü 23 
Nisan olarak belirlenmiştir. Hristiyan Ortodoks-

4 Yortu: Rumca olan kelime; Hz. İsa’nın yaşamını, 
ölümünü, dirilişini ve azizlerin yaşamlarına 
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ları, senenin 365 gününü aziz ve azizelere ada-
yarak aslı Yunanca “eorti” olan, Türkçe söyleni-
şiyle “yortu” adı verilen kutsal günleri kutlamak-
tadırlar. Rumlar bu günleri “yortu” yerine bazen 
özel gün anlamına gelen “isim günü” olarak da 
adlandırırlar. Hristiyan-Ortodokslar için dinî 
bayram olarak kabul edilen bu günlerde, adı 
kiliseye konan aziz ve azizeler için Aya Yorgi’de 
ayinler yapılır, evlerde de ziyafetler verilir. Hris-
tiyan ve Müslüman Ada halkı, dinî gün ve ayin-
leri genellikle beraber kutlarlar (Polat, (48), 2012). 
6 Mayıs Hıdrellez günü Ayios Yeorgius Manastırı’na 
çıkmak Müslüman Türklerce gelenek hâline 
gelmiştir. Baharın doğumunu ve yaşamın yeni-
lenmesini simgeleyen Hıdırellez ile Ayios Yeorgius’un 
Tanrı’ya kavuşmasını yani doğumunu ve farklı 
bir âlemde yeni bir hayata başlayışını sembolize 
etmesi, kutlamaların Manastır ve Kilise çevre-
sinde yoğunlaşması; bu günün anlam ve önemi-
nin Hristiyan ve Müslüman halkta senkretik5 bir 
yapıya kavuşturulduğunun, kültürün coğrafyayı 
şekillendirdiğinin bir göstergesidir. 

yansımış olan erdemlerini anmak üzere kilisenin 
belirlediği günler, Hristiyan bayramı anlamlarına 
gelir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Canpolat, M., 
Demiray, K., Tezcan, S. (Eds.), Türkçe Sözlük, 
C.II, 1983: 1641.

5 Senkretizm: XIX. yüzyıldan beri kullanılan bu 
terim; dinler tarihinde ve diğer din bilimleri 
terminolojisinde farklı kült, rit ve dinsel anlatıların 
karışması anlamına gelmektedir bkz. Emiroğlu ve 
Aydın, 2003: 730-733.

1) AYA YORGİ KİLİSESİ’NE YALIN AYAK 
ÇIKMAK

23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde Büyükada’da 
yapılan inanç ve ritüeller çok çeşitlidir. Bu önem-
li günde Ada iskelesinden başlayarak dilek tutan 
insanlar, Aya Yorgi Manastır ve Kilisesi’ne dek 
bu yokuşu hiç konuşmadan ve yalın ayak olarak 
çıkabilirlerse dileklerinin gerçekleşeceğine ina-
nırlar. Bu ritüelin amacı, dua ederken bir yandan 
eziyet çekerek Tanrı’ya yapılan yakarışları du-
yurmaktır. Ayrıca Hz. İsa’nın çarmıha gerilirken 
çektiği acılara ortak olmak, o acıları derinden 
duyumsamak, paylaşmak için de böyle yapıldığı 
düşünülmektedir6   (Polat, (48), 2012).

2) DİLEK AĞACI ve ÇAPUT BAĞLAMAK

Aya Yorgi Kilisesi’ne çıkarken yokuş yolun sol 
tarafında bir ağaç vardır. Bu ağaç halkın inanı-
şına göre, Hz. Hızır’ın ayağını bastığı ağaçtır. 
Bu nedenle dilek sahipleri, kutsal sayılan bu 
ağaca çaput bağlayarak veya ağaçtan ağaca ma-
kara, ip dolandırarak dileklerinin gerçekleşece-
ğine inanırlar. Kiliseye kadar dolandırılan ip 
kopmazsa dilek gerçekleşecektir. Çocuk sahibi 
olmak isteyenler, ağaca ip ve kâğıt mendillerden 
yapılmış beşikler asarlar. Başka dilekleri olanlar 
ise; özellikle Kilise’nin deniz tarafına bakan 

6 Efsaneye göre, bu taşlı yolu değiştirmeye çalışarak 
asfalt dökmeye uğraşan Belediye Başkanlarının 
başına birtakım işler gelmiş, örneğin Belediye 
iş kamyonları devrilmiş veya ciddi kazalar 
atlatılmıştır. Günümüzde ise Kilise’ye çıkan taşlı, 
yokuş yol asfaltlanmıştır.
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bahçesindeki ağaçların altına gerçekleşmesini 
istedikleri dileklerini yazarlar veya şekiller çizer-
ler. Bu ritüel, kökleri Şamanist dönemden itiba-
ren getirilmiş olan “ağaç kültü” inanışıdır. 

3) DİLEK TAŞLARI

Aya Yorgi Manastır ve Kilisesi’nde bulunan 
ayazmanın etrafına dilek sahipleri tarafından taş 
yapıştırılır; taş, ayazmanın duvarına yapışırsa 
dileğin gerçekleşeceğine inanılır. 

4) KİLİSE ETRAFINDA MUM YAKMAK

Aya Yorgi Manastır ve Kilisesi’nin etrafında 
dilek dileme sırasında ve dilek gerçekleştikten 
sonra mum yakma âdeti bulunmaktadır. Özellik-
le 23 Nisan günü adaya gelen Müslüman Türkler’in 
dilek dilemek için Kilise önünde mum yaktıkla-
rı ve mumları Kilise’nin taş duvarına veya du-
varın önündeki yere bıraktıkları görülmektedir. 
Dilek gerçekleştikten sonra ziyaretçiler tarafından 
kandil veya mum yakılmakta, çevredeki diğer 
ziyaretçilere zeytinyağı dağıtılmaktadır.7 

5) AYA YORGI / AYIOS YEORGIUS MA-
NASTIR ve KİLİSESİ’NİN HASTALARA 
ŞİFA VERMESİ

Halk arasında suyunun şifa verdiğine inanılan 
kuyu, çeşme veya pınarlar kaynağı insanoğlunun 
yaratılışına kadar gidebilen “kutsal su” inanışına 

7 Türkiye’nin pek çok yerindeki türbe ve camilerin 
bahçesinde de dileği gerçekleşen insanlar, bu 
kutsal mekânda yatan mübârek zâtın özelliğine 
göre; şeker, hurma veya sirke dağıtmaktadırlar.

dayandırılmaktadır. Hristiyanlıktaki kutsal su 
inanışı, ayazma olarak nitelendirilir.  Kelimenin 
aslı Rumca olup mebrûk, mübârek mânâsına 
gelmektedir. Putperestlikten Hristiyanlığa geçer-
ken bir aziz veya azizenin adını almış olan kuyu 
ve pınarlar, halk arasında suyunun türlü maraz 
ve illetlere karşı şifalı olduğuna inanıldığından 
ziyaret edilir, adını taşıdıkları aziz veya azizenin 
ruhu için çeşitli ritüeller icra edilir. Ayazmanın 
gününde, en yakın kilisenin despotu Ayazmaya 
gelerek ruhânî bir ayin yapar ve bu vesile ile 
şifalı sudan içilir. Ayazmanın fukara sandığına 
gönülden kopan bir sadaka parası atılıp aziz veya 
azizenin ikonu önünde bir mum yakmak ziyaret 
âdâbındandır (Erdenen, 1962: 50-51). Ayazmalar, 
Müslümanlar tarafından da aynı saf inanç ile 
ziyaret edilir.8 

Aya Yorgi Manastırı’na getirilen akıl hastaları, 
demir halkalara bağlanırlarmış. Daha hafif diye 
nitelendirilen hastalar ise, manastırın önündeki 
ahşap binada kalarak tedavi görürlermiş (Erdenen, 
1962: 65; Kömürciyan, 1988: 289). Bu konuda 
tarihçi Scarlatus Byzantius (XIX. yüzyıl) şunla-
rı yazmaktadır: “Kudunas Manastırı Kilisesi’ne 
ruh ve sinir hastaları getirilirdi. Şifahâne olarak 
kullanılan ahşap bölmelerde yatırılan hastaların 
‘gayr-ı kâbil-i tedavi ve ıslâh’ olanları ise; Ma-
nisalı Ayios Charalampos’a adanmış şapelin taş 
zeminine zincirlenirlerdi. Burası Manastırın 
demir merkez kapısı üzerindeki (Rumca ve Os-

8 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Uyanıker, 2012: 
184-191.
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manlıca yazıta göre) şifa bulan Tebrizli Resul 
Efendi’nin bağışıydı. İyileşen hastalar, şükranla-
rını kiliseye kandil yağı getirerek belirtirlerdi” 
(Deleon, 2003: 66). Buradaki suyun humma, 
verem gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılır. 
Bundan dolayı yılda iki kez: 23 Nisan (Ayios 
Yeorgius Yortusu) ve 24 Eylül (Ayia Apostoli 
Yortusu)’de kutlamaların yapıldığı Manastır ve 
çevresinin suyunun kutsal ve şifalı olduğu dü-
şüncesi hâkimdir.

DEĞERLENDİRME

Dinî-mimarî yapılar, türbe ve mezarlıklar, ma-
nastır ve kiliseler, ibadetgâhlar vb. gibi kutsal 
mekânlar, insanoğlunun kendini huzurlu hissetmek 
psikolojisiyle inanışlarını somutlaştırdığı önem-
li göstergelerdir. İnanmanın somut bir gösterge-
si olan kutsal yerleri ziyaret ise, din coğrafyası-
nın özünü oluşturmaktadır. 

Her halk topluluğu kendi ayırt edici kültürel 
coğrafî görünümünü yaratabilir, bunun da en açık 
ve gözle görülebilir şekillerinden birisi mimarîdir. 
Halk mimarîsinin ürünleri profesyonel mimarla-
rın çizimlerinden değil, geleneksel bir halkın 
kolektif anılarından çıkmıştır. Çeşitli toplumlar 
kültürel damgalarını mekâna en çok bu yapılar 
yoluyla vururlar. İstanbul’un Türkleştirilmesi ve 
İslamlaştırılması, iskân siyaseti gereğince kültü-
rün coğrafyayı şekillendirmesi yoluyla olmuştur. 
Efsanelerde geçen kutsal mekân, kutsal su, kut-
sal dinî kişiler, yardımcı unsurlar gibi ortaklıklar 

büyük ölçüde kültürün coğrafya üzerinde ne 
denli etkili olduğunu göstermektedir.

M. Eliade; “söz konusu olan -ritüellerde öne 
çıkan- bizatihi taş veya ağaca tapınma değildir. 
Kutsal taş, kutsal ağaç, taş veya ağaç olarak ta-
pınma nesnesi değildirler; onlara tapınılmaktadır, 
çünkü onlar birer kutsal tezahürüdürler, çünkü 
onlar artık ne taş, ne de ağaç olan, ama kutsal 
olan, ganz andera olan bir şeyi açığa çıkartmak-
tadırlar” demiştir (Eliade, 1991: X). Ayios Yeor-
gius Manastır ve Kilisesi etrafında oluşturulan 
yüce dağ, taş, kutsal su, ağaç kültlerinin kayna-
ğı, semavî dinler olmayıp kökleri derinde olan 
daha önceki inanç sistemlerinin bir tezahürüdür. 
M. Eliade; “dindar insanın varolmayı, gerçek’e 
katılmayı, güç bakımından doygun hâle gelmeyi 
derin bir şekilde arzu etmesi doğaldır” (Eliade, 
1991: XI) demekle; insanın, kutsalı tezahür etti-
rirken aynı zamanda güvende ve güçlü olmayı 
istediğini de anlatmaktadır. 

Hristiyan dünyasında kutsal kişiler olarak kabul 
edilen azizler, Katolik kilisesi tarafından resmen 
onaylanmış, kurumsallaşmışlardır (Tokalak, 2006: 
389). Kilisenin kişinin azizliğini onaylaması; bu 
adaylarda öncelikle iffet, doğruluk, yardımsever-
lik, Hristiyanlık uğruna ölmüş ya da kendini dine 
adamış olmak, günahsız bir yaşam sürmek gibi 
belli kurallara bağlıdır (Tokalak, 2006: 389). Aziz 
Yorgi, Ortodoks Hristiyanları tarafından onay-
lanmış ve adına “Yortu” günü düzenlenerek 
kutsallaştırılmıştır. Büyükada’daki Manastır, aziz 
kültünün yaygınlaşmasında önemli rol oynamış, 
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bu kült Ada halkının onayıyla da kabul görmüş-
tür. Aya Yorgi, Hristiyanlık uğruna öldürülmüş 
bir azizdir. Bununla birlikte, hastalara şifa dağı-
tan, iyiliksever bir kimsedir ve öldükten sonra 
da kendisi adına yapılan dualar kabul edilmiştir. 
Aya Yorgi’nin özellikle Müslüman halk tarafın-
dan kabul görmüş olması, aynı coğrafyada ya-
şayan insanların birlikte yaşama duygusu ile velî 
kültünün Müslüman Türklerde de kutsal bir yeri 
olmasındandır. Mezarları, ölmüş kişileri kutsal-
laştırmak, bunlardan şefaat dilemek İslâm kül-
türünde olmamasına rağmen; bir gelenek olarak 
halk arasında gelişmiştir. Hristiyanlık geleneğinin 
varlığı, yüzyıllarca iç içe yaşamış, aynı coğrafî 
bölgede, geleneksel yaşam içinde ortaklıkları 
bulunan halkların ortak inanç geliştirmelerini 
sağlamıştır. Böylece coğrafya, kültürü şekillen-
dirirken kültür de mekânda, Aya Yorgi örneğin-
de olduğu gibi, somut izler bırakmıştır.

Aya Yorgi’nin yıllar sonra naaşının hiç bozulma-
mış şekilde bir çoban tarafından bulunmuş ol-
ması, kutsala duyulan ihtiyacı göstermektedir. 
Azizlerden, evliyalardan medet umma kültürü, 
insanoğlunun temel ihtiyaçlarına, umutsuzlukla-
rına, hastalıklarına, geçim sıkıntılarına çözüm 
için aradıkları ortak bir yoldur. Farklı milletlerden 
insanlar ya da farklı kültürler arasındaki temaslar 
kültür transferi veya kültür uyarlanması yoluyla 
açığa çıkar. Hristiyanların 23 Nisan günü kutla-
dıkları Aziz Yeorgius Yortu günü, Müslümanlar-

da da 23 Nisan veya 6 Mayıs bahar şenlikleri 
olarak yüce tepede kutlana gelmiştir.9 

Mircea Eliade’ye göre; kutsal güç demek, hem 
gerçek hem de ebediyet ve etkinlik demektir. 
Ayios Yeorgius Yortu günü veya bahar bayramı 
için Yüce Tepe’ye gelen insanlar, birtakım inanç 
ve ritüeller geliştirirler. Yalın ayak hiç konuşma-
dan tepeye yürümek, ağaçtan ağaca yol boyunca 
makara dolandırmak, dileğine uygun renkte mum 
yakmak, çaput bağlamak gibi kalıp davranışlar, 
koruyucu doktrinin aracılığına duyulan ihtiyacın 
birer göstergesidir. Aziz veya velî yaratma aynı 
zamanda bu kutsal kişilerin mezarlarının bulun-
duğu yer civarında belli bir ticârî aktivite yarat-
mak demektir. Kutsal kişinin mezarını ziyaret 
edenler ve onunla ilgili üretilen eşyaları satın 
alanlar, o bölgenin ekonomisine katkıda bulu-
nurlar. Bu bakımdan Büyükada özellikle 23 
Nisan’da adaya gelen ziyaretçilerin beklentileri-
ni karşılayacak şekilde donatılmıştır: Baharın 
gelişini yüksek tepelere, kırlara çıkarak kutlayan 
insanlar kır çiçeklerinden yapılmış taçları tercih 
ederlerken; Yortu günü için gelenler de kanatlı 

9 Bizans Dönemi’nde “Kozmodion” olarak 
adlandırılan bugünkü Eyüp semtinin iki önemli 
azizi vardı: Aziz Kozmas ve Aziz Damian. Bizans 
İmparatorluğu zamanında kutsal kişilerle dolu 
olan Kozmodion/Kozmidyon semti, Osmanlı 
Devleti döneminde de önemini korumuş ve aziz 
kültü evliya kültüne dönüştürülerek sahabeden 
olan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin mezarı manevî keşf 
yoluyla buldurulmuştur. Bu sayede bölgede hâkim 
olan Bizans geleneği yerini Osmanlı geleneğine 
bırakmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nursel 
Uyanıker, a.g.t., 2010: 204-211.
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melek heykellerini, değişik büyüklükte ve tarz-
daki haçları tercih etmektedir. Ayrıca kilise tara-
fından İncil dağıtımı10 yapılmaktadır. Böylece 
kültürün önemli bir bölümünü oluşturan din 
faktörü de, o coğrafyadaki ekonomiyi şekillen-
dirmektedir. 

SONUÇ

İstanbul’da bazı muhitlerde gittikçe yaygınlaşan, 
türbelerin birtakım dileklerin gerçekleşmesinde 
vesile olduğu inancı, Aya Yorgi Tepesi’nin dilek-
leri gerçekleştirmesi inancıyla da devam ettiril-
mektedir. Ziyaretçilerin 23 Nisan günü Aya 
Yorgi tepesini ziyaret etmeleri ve kalıp davranış-
larda bulunmaları iki farklı din ve kültürün uyum 
içerisinde aynı coğrafyada yaşadıklarını göster-
mektedir.

Bizans kültürü ve Hristiyanlık inancı kimi böl-
gelerde Osmanlı-Müslüman inanç ve kültürü 
içinde isim değiştirirken; çalışmamızın konusu-
nu oluşturan Büyükada / Aziz Yeorgius Kilise 
ve Manastırı bölgesinde ise Bizanslı aziz - Os-
manlı velî / bahar kutlamaları şeklinde bir müş-
tereklikle devam etmektedir. Burası âdeta halkın 

10 “Dinlerin coğrafyası” üzerine çalışan Sopher, din-
leri üç büyük gruba ayırır: etnik dinler, evrenselle-
şen dinler ve din değiştirmeyle ilgisi olmayan ya 
da bu gücünü yitirmiş dinler; parçalar (segmen-
tal) olarak alır. Bu ayırıma göre Hristiyanlık ve 
İslâmiyet, her tür etnik ve kültürel geçmişten ge-
lenleri kolaylıkla içine alabilen ve misyoner faa-
liyetler ve din değiştiren yeni katılımcılar yoluyla 
inancını yaymaya çalışan evrensel (semâvî) dinler-
dir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Tümertekin ve 
Özgüç, 2002: 202.

zihin haritalarının birleşimi gibidir. İnsanoğlu, 
yaşanmışlıklarıyla coğrafyaya bir değer ve anlam 
kazandırırken; coğrafya da insanı ve dolayısıyla 
kültürü şekillendirmiş ve bölge halkını aynı 
kültler etrafında birleştirmiştir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Language and religion, culture, religion and language as well as two cornerstone very 
old, has its roots in the deep. Religions terms of geography; The origin of major religions, is meant 
to develop and present distributions are of fundamental importance in the region. “Religion of ge-
ography” that runs on David Edward, Soph, “The Geography of Religions” great religions, such as 
Christianity and Islam in his book; All who see themselves as belonging to the people and the pe-
ople trying to pull his side through universalization of apostasy (this Heavenly) takes a listen. For 
centuries, Christianity and Islam as monotheistic religions separately or together in Büyükada is 
dominant, the impact on the culture and religion of the people in the environment can be observed. 
This ethnically diverse region, the people who have faith and culture together in the same geography 
and seem to live in harmony. Objective: The purpose of this study; Buyukada / Ayayorgi Day Feast 
and Celebration of Christians and Muslims is to demonstrate the importance and place of the crea-
tion of the geo-cultural partnerships between indigenous peoples. Assumptions: Buyukada / Yorgi 
Monastery and Church of the region, especially near the geographic partnership between April 23 
celebrations of the establishment of indigenous peoples is therefore an important center in the his-
torical-cultural partnership. Limitations: Buyukada / Ayayorgi with the cult of the saints has been 
compared with an important place in Turkish belief saint cult focused on the myth and ritual func-
tions occur. Methodology and Participants: In the study, Buyukada and Aya Yorgi’s investigation 
resources in the context of historical identity, compiled legends, examining the ritual with the eva-
luation of the environment in which the creation of the legend “Performance Theory” Using Next, 
what is the rating compiled by the legend function, which is to serve the purpose of “functional 
theory” has made t necessary. The cultural differences in Büyükada region, “religion has led to add-
ressing method according to geography. Thus, the particular Aya Yorgi celebration usually with the 
historical and religious background, Istanbul, contacts and social function of myth is to clarified. 
Data Gathering Tools: The compilation of the method in the field; participant observation, intervi-
ews / interview process with oral sources, data were collected from print and electronic sources on 
the subject. Conclusions (Descriptive Statistics): On April 23, the visitors should visit the Aya 
Yorgi hill and engage in behavior patterns shows that they live in harmony in the same region of 
two different religions and cultures. Byzantine culture and Christian faith in some areas while chan-
ging the name of the Ottoman-Muslim faith and culture; the subject of our study Buyukada / Yeor-
gius Saints Church and Monastery in the Byzantine saints - Ottoman saint / spring celebration 
continues in the form of a partnership. This place is like a combination of nearly public mind map. 
Son of man, with a value of geography and meaning while gaining experiences; geography and 
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culture have shaped the people and therefore people of the region have united around the same cults. 
Conclusions (Interpretive Statistics): Religious-architectural buildings, shrines and cemeteries, 
monasteries and churches, places of worship and so on. as holy places, are important indicators 
embody the belief that the human psychology to feel peaceful. Do not believe the visit the holy 
places, which is a concrete indication of the essence of religion geography. Each community of 
people can create their own distinctive cultural landscapes, it is one of the most open and visibly 
architecture. Not the product of folk architecture of the professional architect drawings, came from 
a traditional public’s collective memory. Several communities are hit much by the space cultural 
stamp of these structures. Turkification and Islamization of Istanbul, has been settled by shaping the 
culture of the region in accordance with policy. Legend in the holy place, holy water, holy religious 
person, auxiliary elements such partnerships largely on how the culture of the region shows that 
effective. M. Eliade; “The miserable itself forward in -ritüel in question are not worshiping stone or 
wood. Sacred stones, sacred trees, they are not the object of worship as stone or wood; is worshiped 
them, because they are an holy manifestation, because they are no longer a stone, nor the trees, but 
the sacred, are the ganz andere reveal anything, “he said. Ayios Yeorgios high mountains formed 
around the monastery and church, stone, holy water, source of the cult tree roots heavenly religions 
is not a picture of their previous belief system that’s deep. M. Eliade; “Listen to the existence of 
man, true to join, they become saturated in terms of power is natural to desire deeply” but also; The 
people, when moving manifestation of the sacred at the same time and he also wanted to be that safe 
and strong. Christian saints are considered sacred person in the world, officially approved by the 
Catholic Church, they were institutionalized. people approve the canonization of the Church; the first 
candidate in chastity, honesty, charity, or be killed for the sake of Christianity dedicated to religion, 
it is based on certain rules, such as to take an innocent life. St. Yorgi, approved by Orthodox Chris-
tians, and on behalf of “Feast” is enshrined in organizing the day. Monastery on Büyükada, has 
played a major role in spreading the culture of the saints, this cult has been accepted with the app-
roval of the people of the island. Ayayorgi, Christian is killed for the sake of a saint. However, 
distributes healing the sick, it is a benevolent one and the prayers made in his name after his death 
has been adopted. Aya Yorgi, especially to be recognized by the Muslim community, the Muslim 
cult of the saint with a sense of living together is because the people living in the same area a sacred 
place in Turkey. Graves died to sanctify people, to wish them intercede despite the lack of Islamic 
culture; As a tradition has developed among the people. The presence of the Christian tradition, for 
centuries intertwined lived in the same geographical area, it has led the development of the common 
people who have faith in the traditional life of the partnership. Thus, geography, culture, shaping the 
culture of the space, as in Aya Yorgi for example, it has left tangible traces. Aya Yorgi year after 
being found by a shepherd in pristine shape of his body shows the need for the sacred. Aziz, the 
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culture of hope for the help of the clergy, to mankind’s basic needs, their unhappiness, illness, it is 
a common way of looking for a solution to their livelihood. contacts between people of different 
nationalities or different cultures revealed by adapting culture or culture transfer. Which is celebrated 
on April 23, the Christian feast day of St. Yeorgios, lofty hill has become celebrated as a spring 
festival on May 6 to 23 April or Muslims. According to Mircea Eliade; Sacred power means, means 
both real eternity and events. Ayios Yeorgios feast days and people coming to Yüce Tepe for the 
spring festival, they develop certain beliefs and rituals. Barefoot walk up the hill without speaking, 
and to move the rope along the way from tree to tree, burn candles in appropriate color wishlist, 
patterns of behavior, such as connecting gland is an indication of the need for mediated protective 
doctrine. Aziz also create or religious representatives on the sacred person of a particular commer-
cial activity around the place where the tomb is meant to create. Sacred graves of people who purc-
hased the items visitors and produced about him, that contribute to the economy of the region. It is 
equipped to meet the expectations of visitors to care especially from Buyukada island on 23 April: 
Spring’s arrival the high hills, people break crowns made of flowers while they prefer celebrating 
Taking the wilderness; People who come to the feast day of the angel statues, prefer crosses with 
different sizes and styles. In addition, Bible distribution is carried out by the church. Thus, an im-
portant part of the culture, the religion factor that is shaping the economy of the region. Suggestions: 
Legends, geography is a set of identity and meaning to the spiritual values. The spirit of the city, 
before the board with folk narratives and architectural works are created. States of their own moral 
values on existing national identity in the new cities they had captured or changing the former es-
tablish or re-creating. In this way, the spiritual identity of the city would have won that settlement 
policy is initiated. Buyukada / St. Aya Yorgi shows that the tired narratives about the identity of the 
old and the new identity fused together until now resumed. While the impact on physical and spiri-
tual nature of the human geography; Geography where human beings have shaped the geography 
and culture has become mixed with the native soil. In general, the religious-otherworldly places in 
Istanbul, in particular Buyukada / Yorgi church and monastery of people with two different cultures 
in the comparison of the similarities and differences of belief and ritual in terms of how geography 
shapes; be transferred to the next generation in the construction of national identity and culture, we 
believe that the understanding of the importance of myth and menkıbes.
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Öz: 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” kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistiki 
yöntemler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tu-
key çoklu karşılaştırma testi, regresyon analizi ve Pearson 
Correlation testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 
futbol hakemlerinin boş zaman etkinliklere katılımlarında 
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunur-
ken (p<0,05), iletişim becerileri için cinsiyete göre anlamlı 
farklık bulunamamıştır (p<0,05). Hakemlerin boş zaman 
etkinliklerine katılımlarında bulundukları klasman için is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). 
Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği ve İletişim Becerilerini 
Değerlendirme Ölçeği arasında pozitif yönde orta derecede 
(0,342) bir ilişki olduğu görülmektedir. Regresyon analiz 
sonuçları incelendiğinde ise, futbol hakemlerinin katıldıkları 
boş zaman etkinliklerinin iletişim becerilerini orta seviyede 
açıkladığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Boş Zaman, Futbol, Hakem

Abstract: The purpose of this study is to examine the 
relationship between football referees’ free time assessment 
and communication skills according to certain variables. 
Samples of the study consist of totally 198 football referees 
(164 male, 34 female) who have participated as volunteer. 
They served in Bursa, Istanbul and Mugla. In this research, 
“Leisure-Time Scale” which was developed by Binarbasi 
(2006) and “Communication Skills Assessment Scale” 
which was developed by Korkut (1996) were used to collect 
data. For data analysis, descriptive statistics, t-test, one-way 
analysis of variance (ANOVA), Tukey multiple comparison 
test, regression analysis and Pearson Correlation tests were 
used. As a result of the research, according to gender in 
participation in leisure time activities of football referees 
statistically significant differences (p<0.05), there was no 
significant difference for communication skills (p<0.05).
Statistically significant differences were detected for their 
referee categories participation in leisure activities of the 
referee (p<0.05).Leisure-Time Scale and Communication 
Skills Rating Scale between the positive and it has seen that 
a relationship in force 0,342. The regression analysis results 
are analysed, it has seen that free time activities which they 
join the football referees announced at an intermediate level 
of communication skills.

Key Words: Communication, Leisure Time, Football, 
Referee
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ 

Boş zaman günlük hayatın uyku, dinlenme ve 
çalışma dışında kalan, bireyin istediği gibi kul-
lanabileceği zamandır. Bu zamanın değerlendi-
rilmesi ise bireyin istediği bir uğraş ile zevk ve 
doyum sağlamak amacı ile bireysel veya grupla 
boş zamanda yapılan etkinliklerdir (Karaküçük, 
1999). Bu kavram çoğu kez serbest zaman ile 
karıştırılabilse de kişinin çalışma dışı faaliyetler 
için kullandığı zaman aralığı olup, serbest zama-
nın bir parçasıdır (Demir ve Demir, 2007). Mo-
dern çağda bireylerin dış dünyayla bağlarını 
kopararak yaşamlarını sürdürmeleri giderek 
azalmış; gelişmeleri ve gündemi izlemek bir 
gereksinim halini almıştır. Bireysel ve kurumsal 
yapılar bazında da bu durum kendini göstermek-
te ve giderek yoğunlaşmaktadır. Bu ihtiyaçların 
baş aktörlerini de gazete, dergi, kitap gibi oku-
maya dayalı görsel yayınlar oluşturmaktadır (Tel, 
2007).

Çalışanlar için boş zamanların etkin değerlendi-
rilmesi önemli olup; çalışma hayatının neden 
olduğu stres ve yorgunluktan kurtulma, sosyal 
ve kişisel yaşamda daha mutlu ve başarılı olma 
sonucunu doğuracaktır. Çalışan bir insanın başa-
rılı kabul edilebilmesi için, iş yaşamında olduğu 
kadar sosyal hayatta da başarılı olması, çeşitli 
hobilere sahip olması ve özel hayatına yeterli 
zaman ayırabilmesi gerekir (Aydoğan ve Gün-
doğdu, 2006). İletişim becerileri, pek çok beceri 
için temel oluşturmakta ve sözel olan veya sözel 
olmayan mesajlara duyarlılık, etkili olarak din-

leme ve etkili olarak tepki verme biçiminde 
özetlenebilmektedir. Özer’e göre iletişim beceri-
si kişiden, karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, 
olası bakış açılarını ve tanımlamaları araştırmayı, 
soruşturmayı ve bütünleştirmeyi içerir. Bu bece-
riyi kazanmış birisi, kendisine yöneltilen bir 
uyarı, eleştiri veya şikâyet karşısında, tek açı 
yerine çok açıdan anlam verme yeteneğine sahip 
olabilecektir (Özer, 2006). İnsanlar, başarılı ve 
doyurucu ilişkiler kurdukları zaman mutlu olduk-
larından iyi iletişim kurmanın yolu olan beceri-
leri öğrenmelerinde büyük yarar vardır. İletişim 
becerileri, sosyal becerilerden biri olarak ele 
alınmaktadır. Sosyal beceriler, kişilerin başkala-
rıyla birlikte iken kullandıkları olumlu tepkiler 
alan, olumsuz tepkilerden kaçmaya yarayan ve 
sosyal olarak kabul gören öğrenilmiş davranış-
lardır. Sosyal beceriler, aracı görevi görürler ve 
amaç yönelimlidir; duruma özel ve sosyal bağ-
lara göre de değişebilen özellikler gösterirler. 
Sosyal beceriler hem gözlenebilir belirgin dav-
ranışlar hem de bilişsel, duyuşsal öğeler içermek-
tedirler (Deniz, 2003). 

İletişim becerilerinin doğuştan ve sezgi yoluyla 
gerçekleştiğini düşünenler olsa da pek çok çalış-
ma, iletişim tekniklerinin çoğu öğesinin öğreni-
lebilir ve öğretilebilir özelliklere sahip olduğunu 
göstermektedir. Bununla beraber iletişimi zen-
ginleştiren ve etkileştiren sağlıklı iletişim kurma 
yolları yerine, iletişimde bozukluklara ve çatış-
malara neden olan sağlıksız iletişim kurma yol-
ları da öğrenilebilmektedir. Özer’de iletişim sü-
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recini tıkayan, sorunlaştıran bu yolları iletişim 
kuramama becerisi (iletişimsizlik becerisi) olarak 
tanımlamıştır. İletişimsizlik becerisinin nedenle-
rini de iletişimde bulunan kişilerin olayları algı-
lama farklılıklarından ya da çarpıtarak algılama-
larından kaynaklandığını belirtmiştir (Özer, 2006). 
Gerçek yaşamda bütün insanların her zaman bu 
ilkelere dayanarak davranmalarını beklemek 
mümkün olmasa da yakın ilişkilerde bunları 
yaygınlaştırmak mümkün olabilir (Korkut 2004). 
Bu ilkelerin davranışa dönüşmesi için eğitim 
programlarına alınması da yaygınlaşması kolay-
laştırabilir. Etkili iletişimi sağlayan beceriler et-
kili dinleme ve etkili tepki verme olarak özetle-
nebilmektedir. Etkili dinleme ve etkili tepki 
verme becerileri, uygun soru sorma, özetleme 
yapma, başka sözcüklerle tekrarlama, anahtar 
sözcüklerle tepki verme, karşısındakinin davra-
nışını, sözlerini ve duygularını tanımlama, uygun 
biçimde yansıtma, anlayıp anlamadığını sınama 
ve etkili geribildirim verme gibi becerileri ge-
rektirmektedir. Gordon’a göre etkili iletişim 
becerileri edilgin sessizlik, kabul tepkileri, kapı 
aralayıcılar, konuşmaya çağrı olarak belirtilmek-
tedir (Gordon, 2004).

Cüceloğlu’da etkili iletişimde dinlemenin öne-
mini vurgulamıştır. İyi bir dinleyiciyi, söyleni-
lenler içinden hangisinin önemli olduğunu anla-
yabilen ve insanlarla ilişkisini bu anlayışı temel 
alarak kurabilen kişi olarak tanımlamıştır (Cü-
celoğlu, 2006). İletişim becerisi olarak tanımla-
nan süreç, dinleme becerisi ile başlar. Dinlemek 

çok kolay görünmektedir fakat iletişimdeki an-
laşmazlıkların çoğunun nedenini dinleyememek 
oluşturmaktadır. Dinlemek sadece duymak değil, 
söylenilenlerin altında yatan mesajları anlamak-
tır. İyi bir dinlemenin koşulları: Karşısındakinin 
sözünü kesmeden, müdahale etmeden sessizce 
dinlemek; anlatılmak istenenin ne olduğunu 
anlamaya çalışmak; anlatılanın altında yatan 
duyguyu anlamaya çalışmak; değiştirmeye kalk-
madan, yargılamadan yani koşulsuz kabulle 
dürüst olarak dinlemektir (Egan, 1994).

Spor olgusunun içerisindeki yerini giderek bü-
yüten futbol sporu toplumların ilgisini çekmeye 
devam etmektedir (Balyan, 2006). Futbol, kitle-
leri peşinden sürükleyen dünyada da en fazla 
seyircisi olan evrensel bir spor dalı halini almış-
tır (Efe, Öztürk ve Koparan, 2008). 

Futbol oyunun en önemli aktörlerinden biri de 
hakemlerdir. Hakemler verdikleri ya da verme-
dikleri kararlar ile futbol oyunu ve takipçilerini 
doğrudan ya da dolaylı olarak olumlu/olumsuz 
olarak etkileyebilmektedir. Oyunun güzelleşme-
si ve daha ilgi çekici hale gelmesin de de büyük 
payları bulunmaktadır (Özdayı ve Uğurlu, 2015).

Dünya literatürlerinde futbol hakemlerinin fiz-
yolojik, antropometrik ve performans paramet-
releri üzerine birçok çalışmalar bulunmaktadır 
(Tekin, Savucu ve Ramazanoğlu, 2005). On üç 
uluslararası seviyedeki futbol hakemi maç analiz 
sistemi ile uluslararası maçlar da gözlemlenmiş 
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ve aktivite profilleri incelenmiştir (Castagna ve 
Dottavio, 2003).

Başka bir çalışmada her geçen gün hızlanan ve 
tempo kazanan ekonomik yönüyle de bir endüst-
ri halini alan futbol oyununun yönetimi için 
seçilen futbol hakemlerinin bazı fiziksel uygun-
luk parametrelerinin incelenmesi, klasmanlar 
arası karşılaştırılması ve hakemlerin vücut kom-
pozisyonu değerleri ile fiziksel performans de-
ğerleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Kayı-
şoğlu ve Koz, 2003).

Dolayısı ile futbol oyunu içerisinde bu denli 
önemli rol oynayan hakemlerin çeşitli psiko-
sosyal parametrelerinin bilimsel olarak incelen-
mesinin gerekliliği de çalışmanın önemini ortaya 
koymaktadır. Ancak alan yazını incelendiğinde 
futbol hakemlerinin psiko-sosyal durumlarıyla 
ilgilenen çok sayıda araştırmaya rastlanılama-
maktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde mevcut 
çalışma literatüre vereceği destek bakımından da 
önem arz etmektedir.

Bu noktadan hareketle araştırmanın amacını; 
futbol hakemlerinin boş zaman değerlendirme 
tercihleri ve iletişim beceri düzeylerinin ve ara-
larındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aran-
mıştır. (1) Çalışmanın ölçeklerinden alınan pu-
anların dağılımı nasıldır? (2) Cinsiyet değişke-
nine göre futbol hakemlerinin boş zamanlarını 
değerlendirme ve iletişim becerilerinde anlamlı 
farklılık var mıdır? (3) Hakemlik klasmanı de-

ğişkenine göre futbol hakemlerinin boş zaman-
larını değerlendirme ve iletişim becerilerinde 
anlamlı farklılık var mıdır? (4) Hakemlik yapma 
süresi değişkenine göre futbol hakemlerinin boş 
zamanlarını değerlendirme ve iletişim becerile-
rinde anlamlı farklılık var mıdır? (5) Boş zaman 
değerlendirme ölçeği ile iletişim becerisi değer-
lendirme ölçeği arasında nasıl bir ilişki vardır?

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli

Araştırma, genel tarama modellerinden, ilişkisel 
tarama modeli örnek alınarak yapılmıştır. Tarama 
modelleri geçmişte var olmuş ya da var olan bir 
durumu mevcut şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
modellerdir. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 
gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2012). 

Araştırma Grubu

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.

Bu üç ilde faal olarak futbol hakemliği yapan 
bireylerden gönüllü olarak araştırmaya destek 
olacak 210 futbol hakemine basit tesadüfi (rast-
lantılı) örneklem tekniği kullanılarak anket uy-
gulanmıştır. Hatalı anketler çalışmadan çıkarıl-
dıktan sonra 198 katılımcı ile çalışma yürütül-
müştür.
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Veri Toplama Araçları

Araştırma amacına uygun olarak verilerin elde 
edilebilmesi için, araştırmacılar tarafından hazır-
lanmış ve hakemlerin demografik özelliklerini 
sorgulayan sorulardan oluşan kişisel bilgi formu 
ile Binarbaşı (2006) tarafından geliştirilen “Boş 
Zaman Değerlendirme Ölçeği” ile Korkut (1996) 
tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği 
yapılan “İletişim Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği” kullanılmıştır. 

İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği: 
Araştırmada Korkut (1996), tarafından geliştiri-
len ve geçerlik-güvenirliği yapılmış “İletişim 
Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmış-
tır. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı 0.828 olarak 
belirlenmiştir. Ölçek 5’li likert tipi ölçektir ve 25 
sorudan oluşmaktadır. Ölçek “her zaman(5), 
sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2) ve hiçbir zaman 
(1)” olmak üzere derecelendirilmiş seçeneklerden 
oluşmaktadır. Ölçeklerden elde edilen ortalama 
puanların yorumlanması, 1.00- 1.80 çok düşük, 
1.81–2.60 düşük, 2.61–3.40 orta, 3.41–4.20 
yüksek, 4.21–5.00 çok yüksek Şeklinde puan 
aralıklarına göre yapılmıştır. 

Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği: 14 mad-
deden oluşan boş zaman değerlendirme ölçeği 
Serdar Binarbaşı (2006) tarafından İlköğretim 
öğretmenlerinin boş zamanlarını değerlendirme 
çalışmasında sınanmış ve araştırmacı tarafından 
alınarak kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında 
güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha) 0,779 ola-
rak hesaplanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmaya katılan futbol hakemlerinin ölçek-
lere verdikleri cevaplardan elde edilen veriler 
betimsel istatistik yöntemleri, t-testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşı-
laştırma testi, regresyon analizi ve Pearson 
Correlation testi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Verilerin parametrik testlerin ön şartlarını sağla-
yıp sağlamadığına Çarpıklık ve Basıklık (normal 
dağılım durumu) değerleri ve Levene (varyans-
ların eşitliği) testi sonuçları incelenerek karar 
verilmiştir. Analizler, verilerin parametrik test 
varsayımlarını karşıladığını göstermiştir. Ölçek-
lerin güvenirliklerini belirlemek için ise Cronbach 
Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Ölçeklerden Alınan Puanların Dağılımı

Ölçek n  – σ Çarpıklık Basıklık

BZDÖ 198 3,23 – ,51 -0,76 0,24

İBDÖ 198 3,95 – ,45 -0,65 0,16
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Araştırma kapsamındaki futbol hakemlerinin, 
Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği ve İletişim 
Becerileri Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları 
puanların aritmetik ortalaması sırasıyla 3,23–,51 

ve 3,95–,45 olarak hesaplanmıştır. Çarpıklık ve 
Basıklık katsayılarına bakıldığında toplanan 
verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu gö-
rülmektedir (Tablo 1).

Tablo 2. Hakemlerin Cinsiyetlerine Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması

Değişken Cinsiyet N  – σ t p

BZDÖ
Kadın 34 3,27 – ,51

2,335 ,023*
Erkek 167 3,06 – ,44

İBDÖ Kadın 34 3,96 – ,45
,359 ,720

Erkek 164 4,93 – ,46

Futbol hakemlerinin boş zamanlarını değerlen-
dirme ve iletişim becerileri ölçeklerinden aldık-
ları puanların cinsiyetlerine göre karşılaştırıldı-
ğında iletişim becerileri değerlendirme ölçeği 

için istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
edilemezken (p>0,05) boş zamanları değerlen-
dirme ölçeğinde istatistiksel anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2).

Tablo 3. Hakemlerin Klasmanlarına Göre Ölçeklerden Aldıkları Puanların Karşılaştırılması

Değişken Klasman  – σ p Post Hoc F

BZDÖ

Ulusal 3,06 – ,44

4,011 Ulusal-İl
İl-HİF ,008*Bölgesel 3,20 – ,65

İl 3,43 – ,40

HİF 3,17 – ,48

İBDÖ
Ulusal 3,75 – ,45

1,695 ,169Bölgesel 4,01 – ,53

İl 3,95 – ,38

HİF 3,98 – ,44 
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Futbol hakemlerinin boş zamanlarını değerlen-
dirme ve iletişim becerileri ölçeklerinden aldık-
ları puanların klasman değişkenine göre incelen-
diğinde iletişim becerileri değerlendirme ölçeği 
için istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilemezken (p>0,05), boş zamanları değerlen-
dirme ölçeğinde istatistiksel anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın Ulusal ve 
İl kategorilerinde hakemlik yapan kişilerin lehi-
ne olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Hakemlerin Hakemlik Sürelerine Göre Ölçeklerden Aldıkları  
Puanların Karşılaştırılması

Değişken Yaş  – σ p Post Hoc F

BZDÖ

1-3 3,15 – ,48

2,152 ,0954-6 3,37 – ,39

7-9 3,26 – ,60

10 ve üzeri 3,29 – ,58

İBDÖ
1-3 3,97 – ,48

,897 ,4444-6 3,97 – ,51

7-9 3,98 – ,40

10 ve üzeri 3,80 – ,19 

Tablo 4’e bakıldığında futbol hakemlerinin boş 
zamanlarını değerlendirme ve iletişim becerileri 
ölçeklerinden aldıkları puanların klasmanlarına 

göre incelendiğinde  her iki ölçek açısından da 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edile-
memiştir (p>0,05).

Tablo 5. BZDÖ ve İBDÖ Arasındaki İlişki Tablosu

BZDÖ İBDÖ

BZDÖ

Pearson Correlation (r) 1 ,342**

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 198 198

İBDÖ

Pearson Correlation (r) ,342** 1

Sig. (2-tailed) (p) ,000

N 198 198
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Tablo 5 incelendiğinde Boş Zamanlarını Değer-
lendirme ve İletişim Becerileri Değerlendirme 
ölçekleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde 

(0,342) kuvvetinde bir ilişki olduğu gözlenmek-

tedir.

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı 
Değişken

Bağımsız
Değişken ß t p F Model

(P) R2

İletişim 
Becerileri

Sabit 2,744 11,418 ,000*

25,977 ,000* ,317Boş Zamanı 
Değerlendirme ,337 5,097 ,000*

Regresyon analiz sonuçları incelendiğinde, boş 
zamanı değerlendirme etkinliklerinin iletişim 
becerilerini orta seviyede açıkladığı görülmek-
tedir (Tablo 6).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Futbol hakemlerinin cinsiyet değişkenine göre 
iletişim beceri düzeylerini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilen analiz sonucunda kadın ve erkek 
hakemlerin iletişim becerisi düzeyleri arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilme-
miştir. Yıldırım ve Abakay’ın (2015) hokey 
sporcularına yaptıkları çalışmanın cinsiyet de-
ğişkeni sonucunda erkek ve kadın bireyler ara-
sında iletişim becerilerinde anlamlı bir farklılık 
tespit edilmemesi; Çevik (2011)’in yaptığı çalış-
mada cinsiyet değişkeni bakımından erkek ve 
kadınlar arasında iletişim becerileri açısından 
anlamlı farklılık tespit edilememesi; Öztürk ve 
Soytürk (2015)’ün yaptıkları araştırmada iletişim 
becerileri bakımından erkek ve kadın katılımcı-
lar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit etmemiş olmaları mevcut çalışmamızın 
cinsiyet değişkeni sonuçları ile paralellik göster-
mektedir. Buna karşın Belli ve arkadaşlarının 
(2013) gerçekleştirmiş oldukları çalışmada cin-
siyet değişkeni ve iletişim becerileri arasında 
kadın katılımcılar lehine anlamlı düzeyde fark 
tespit etmiş olmaları; Kılcıgil ve arkadaşlarının 
(2009) yaptığı çalışmada cinsiyet değişkeni ba-
kımından kadın ve erkekler arasında anlamlı 
farklılık tespit etmeleri mevcut çalışmanın cin-
siyet değişkeni sonucu ile benzerlik gösterme-
mektedir.

Araştırmaya katılan futbol hakemlerinin boş 
zamanlarını değerlendirme şekilleri cinsiyet 
değişkenine göre incelendiğinde istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Hacıca-
feroğlu ve arkadaşlarının (2014) yaptıkları çalış-
mada katılımcıların boş zaman değerlendirme 
şekilleri ve cinsiyet değişkeni arasında istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık bulmuşlardır. Balcı 
ve İlhan (2006) ile Kılbaş (2001) tarafından 
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yapılan çalışmalarda da boş zaman değerlendir-
me ve cinsiyet değişkeni arasında mevcut çalış-
mayla benzerlik gösteren anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında ele alınan futbol hakemle-
rinin mevcut zaman dilimi içerisinde bulunduk-
ları klasmanlarına göre iletişim beceri düzeyleri 
incelendiğinde istatistiksel bakımdan anlamlı bir 
fark bulunmazken, boş zaman değerlendirme 
ölçeği sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık görülmüştür. Bu farkın Ulusal-İl klas-
manlarında ulusal hakemler lehine olduğu, ayrı-
ca İl-Hif klasmanları arasında da il hakemleri 
lehine olduğu tespit edilmiştir. Özdayı ve Uğur-
lu (2015)’nun yapmış oldukları çalışmada futbol 
hakemlerinin klasmanlarına göre iletişim beceri 
düzeyleri incelendiğinde klasmanlar arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit etme-
leri mevcut çalışmamızın sonuçları ile benzerlik 
göstermemektedir.

Futbol hakemlerinin iletişim beceri düzeyleri ve 
boş zaman değerlendirme şekilleri hakemlik 
yapma süreleri değişkenliğine göre incelendiğin-
de ise katılımcıların hakem olarak geçirdikleri 
yılların boş zaman değerlendirme biçimleri ile 
iletişim beceri düzeyleri üzerine istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edil-
miştir. Bingöl ve Demir (2011)’in üniversite 
öğrencilerinde yaptığı çalışmada, üniversiteye 
yeni başlayan öğrencilerle üniversitede son sını-
fı okuyan öğrenciler arasında iletişim beceri 
düzeyleri açısından anlamlı fark bulmamış ol-

mamaları mevcut çalışmanın sonucunu destekler 
nitelikte olduğunu göstermektedir.

Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği (BZDÖ) ile 
İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçekleri 
(İBDÖ) arasındaki ilişkiye bakıldığında, ölçekler 
arasından pozitif 0,342 kuvvetinde bir ilişki ol-
duğu tespit edilmiştir. Regresyon analiz sonuç-
ları incelendiğinde ise, boş zamanı değerlendirme 
etkinliklerinin iletişim becerilerini orta seviyede 
açıkladığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak; araştırma kapsamına alınan futbol 
hakemlerinin iletişim beceri düzeyleri üzerinde 
cinsiyet değişkeni, hakemlik klasmanı değişkeni 
ve hakemlik süresi değişkenlerinin bir etkisi 
olmadığı belirlenmiştir. Boş zaman değerlendir-
me ölçeği aracılığı ile elde edilen verilere bakıl-
dığında ise; katılımcıların hakemlik yapma sü-
relerinde anlamlı farklılık bulunmazken, cinsiyet 
değişkeni ve hakemlik yaptıkları klasman değiş-
kenlerinde göre istatistiksel olarak boş zaman 
değerlendirmelerinde anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. 

Elde edilen bu bilgiler ışığında bu alanda araş-
tırma yapacak kişilere, futbol hakemlerine ve 
onların sorumluları olan yöneticilere şu öneriler 
verilebilir;

• Araştırmanın örneklem grubu daha da geniş-
letilerek ülke içindeki tüm futbol hakemleri-
nin dâhil edileceği bir çalışma ile elde edile-
cek sonuçlar çok daha güvenilir sonuçlar 
verilebilir.
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• Futbol hakemlerinin özellikle ilgili oldukları 
spor branşıyla paralellik gösterecek şekilde 
boş zamanlarını değerlendirmeleri, mesleğiy-
le ilgili olarak eğlenerek öğrenmelerine yar-
dımcı olacak alternatif etkinlikler üretmeleri 
hakemlik kariyerlerinin gelişimine yardımcı 
olabileceği düşünülmektedir.

• Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli ve 
hakemlerden sorumlu yönetici ve idarecilerin 
sadece üst klasman hakemlerinin eğitimlerine 
ağırlık vermeleri yerine, hakemliğe yeni baş-
layan bireylerde dahil edilmesi ile görev 
yaptıkları illerde alanında uzman spor psiko-
logları tarafından eğitim almalarının sağlan-
ması önemlidir. Bu yolla sporcularla, antre-
nörlerle, yöneticiler ve sosyal hayatlarında da 
diğer bireylerle etkili iletişim bilgilerine sahip 
olmaları, kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak 
bir ortamın oluşmasıyla Türk futbol hakem-
liğine orta vadede önemli avantajlar kazandı-
rabileceği düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance:  Football sport which gradually raises its place in sport events 
continues to attract attention of societies (Balyan 2006). Football has become a universal sport branch 
with a great number of spectators (Efe Öztürk ve Koparan, 2008). In fact, football has the most 
spectators in all sport branches. Referee has a key role at football. Referees with deciding or not 
deciding affect football and its spectators with direct or indirect way which can be positively or 
negatively.  Referees have important role for football, they can help to become more beautiful and 
more attractive games (Özdayı ve Uğurlu, 2015). There are many studies on physiological anthro-
pometric and performance parameters about referees (Tekin, Savucu ve Ramazanoğlu, 2005). Vari-
ous psycho-social parameters about them are needed to analysis with scientific perspective because 
of referees’ important position in football game. Unfortunately, there are few studies about referees’ 
psycho-social parameters. Our study supporting to literature is considered as important from this 
point. The Aim: Purpose of study is to investigate relationship among football referees’ leisure time 
preferences, communication skills levels among themselves. For this purpose, it has looked for ans-
wers of following questions. (1) How is the distribution of scores obtained from this scale of study? 
(2) Is there any significant differences according to gender in their leisure time assessment and 
communication skills? (3) Is there any significant differences according to their classification in 
their leisure time assessment and communication skills? (4)  Is there any significant differences 
according to time of career as a referee in their leisure time assessment and communication skills? 
(5) How is the relationship between scale of leisure time assessment and communication skills as-
sessment? Content: 198 (34 female, 164 male) volunteer active football referees, whom average of 
age is 25, 59 ± 5, 49, from various provinces Muğla, İstanbul and Bursa participated this study. This 
survey was applied to 210 volunteer football referees with using simple random (stochastic) sampling 
technique. Inconsistent surveys were deleted and study has been proceeded with 198 participants. 
The Method: To get proper data “Leisure-Time Scale” developed by Binarbasi (2006) and “Com-
munication Skills Assessment Scale” developed by Korkut (1996) and “Communication Skills As-
sessment Scale” developed by IBDÖ were used to collect data. Cronbach-Alpha was-calculated as 
0.779 for “Leisure-Time Scale” including 14 clauses. Cronbach-Alpha was detected as 0.838 for 
“Communication Skills Assessment Scale” which is 5 point likert-type and includes 25 questions. 
For data analysis, descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey mul-
tiple comparison test, regression analysis and Pearson Correlation tests were used. That satisfies the 
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prerequisites of parametric test data skewness and kurtosis (normal distribution case) values and 
Levene (equality of variance) were decided by examining test results. To determine the reliability of 
the scale, Cronbach’s alpha internal consistency coefficients were computed. Findings: Participating 
to the survey football referees, “Leisure Time Scale” and “Communication Skills Assessment” from 
arithmetic average of the scores obtained 3.23 - 51 and 3.95 - is estimated to be 45. When we look 
at the data collected from the referee skewness and kurtosis it is seen to have a normal distribution. 
At the end of the study it was determined that there was no statistically significant differences com-
munication skills points of football referees when these points were compared according to the 
genders, but according to gender, statistically significant differences were found in the leisure activity 
scale (p=0,23). Football referees leisure time and communication skills were analyzed according to 
the referee category of their score from the communication skills scale statistically to assess the 
scale significant difference can not be determined (p> 0.05) were statistically significant differences 
in leisure time scale. It is observed that there is a positive relation at 0, 342 level between the Lei-
sure Time Scale and Communication Skills Assessment. Discussion: According to the gender of 
football referees in order to determine their communication skills at the level of a result of the exa-
mination of men and women referees’ communication skills between levels the was not identified 
any significant statistical difference Yildirim and Abakay’s (2015), Çevik (2011), Ozturk and Soytürk 
the (2015) it is in line with their research. When the joined the research football referee of leisure 
time were examined according to gender were significant differences statistically significant. Hacı-
caferoglu et al. (2014), Kılbaş (2001), Ilhan and Balci (2006) in their studies of the participants lei-
sure time assessment and gender were found significant differences between variables. Results: As 
a result; the level of communication skills in the study received football referees, gender, categories 
of refereeing and duration of refereeing variables were determined to have not impact. When we 
look at the data obtained by means of leisure scale; according to gender and categories of refereeing 
were significant differences statistically significant. Suggestions: With the information obtained the 
researchers will work in this area, football referees and their managers responsible for these recom-
mendations to can be given; (1) The sample group of the survey will be included in all of football 
referees in the country will be achieved by further expanding the study results can be much more 
reliable. (2) It might be though that if football referees should interest own sport branch in their le-
isure times, it helps them to create new ideas about careers. (3) Turkish Football Federation should 
give education with sport psychologist to all referees instead of only firs class referees. This helps 
improving connection between them and footballers, coaches, managers and other people and also 
brings important advantages to Turkish football referees in medium term.
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SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ TOPLUMSAL HAREKETLERE 
YÖNELİK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1

RESEARCH ON APPROACH FOR SOCIAL MOVEMENT OF SOCIAL 
MEDIA USERS

İrfan CİRİT
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara/Türkiye

Öz: Sosyal medya ile boyutu değişen iletişim artık eşzamanlı, 
dinamik ve çift taraflı paylaşımlarla istenilenin istenildiği 
yerde söylenebileceği bir hale gelmiştir. Bununla birlikte, 
toplumsal hayatın çeşitli alanlarında değişiklik isteyen ya 
da değişime karşı çıkan ve bu doğrultuda faaliyette bulu-
nan oluşumlar şeklinde ifade edebileceğimiz toplumsal 
hareketlere katılma ve takip etme alışkanlıkları da değiş-
meye başlamıştır. Bu kapsamda, internet ve sosyal medya 
kullanıcılarına ilişkin yapılan bu çalışmada tarama modeli 
uygulanmıştır. Anket daha önce uygulanmadığı için bir 
ön teste tabi tutulmuştur. Ön test için toplam 101 katılım-
cıdan elde edilen veriler kullanılmıştır. Asıl araştırmamıza 
katılan anketleri cevaplayan 420 kullanıcının 384’ünün 
cevapları değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler 
SPSS istatistik programından yararlanılarak çalışma ileri 
seviyelere taşınmıştır. Araştırmamız sonrasında elde edilen 
veriler doğrultusunda bulgular ve sonuçlara gidilmiştir. Bu 
kapsamda, sosyal medya kullanımı ile toplumsal hareketlere 
eğilim arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Sosyal medya 
kullanıldıkça çevrimiçi toplulukların birbirlerini etkiledikleri 
ifade edilmiştir. Bu çalışma toplumsal hareket gruplarının 
tamamını ele almıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 
daha özel toplumsal hareket grupları ele alınırsa, grupların 
davranışları daha belirgin değerlendirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, 
Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler

Abstract: Communication changing with the social 
media has become simultaneous, dynamic and two-way 
exchange. However, opposed to change or request changes 
in various areas of social life and participate in the social 
movements, we can express shaped formations operating 
in this direction and the track began to change habits. In 
this context, this study of the internet and social media 
screening model was applied. Data obtained from a total 
of 101 participants were used for preliminary test. In our 
principal research, one of the survey’s 384 respondents 420 
were evaluated. Findings and results were obtained in line 
with the data acquired after the research. In this context, it 
found a significant relationship between social movements 
and the use of social media trends. Social media is used 
by the online community expressed that they affect each 
other. Findings related to the content that reaches a large 
audience in social media may influence the opinion of the 
majority of followers on social movements. This is reflected 
in the Internet environment that everyone should be careful 
in who qualified, experienced crisis that could cut off the 
front of the virtual environment and taking social media 
seriously suggest that social media should be followed.

Key Words: Social Media, Social Networking Sites, 
Social Movements, New Social Movements
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1.GİRİŞ

Gerek bireysel, gerek toplumsal olarak sürekli 
bir iletişim sarmalı içerisindeyiz. Özellikle sana-
yi devriminden sonra bireyler bireyleri, bireyler 
grupları ve gruplar toplumları etkilemeye başla-
mıştır. Anında birbirimizden haber alabilme 
durumu eskiden çok aranan bir husus iken, 
şimdi adeta özgürlüğün kısıtlanması olarak bile 
değerlendirilebilmektedir. Mcluhan’ın ifade etti-
ği gibi mesajın içeriğinin önemi kalmamış, me-
sajın gönderildiği araç içerik halini almıştır 
(Mcluhan, 1964: 32). 

Bu araştırmada amaç, bireylerin sosyal medya-
ya ilişkin tutum ve davranışları ile toplumsal 
hareketlere yönelik (nükleer santral karşıtlığı, 
çevre/ekoloji, kadın hakları, öğrenci hakları, 
adalet hakları, gezi parkı, barış ve insan hakla-
rı, lgbt,  vb. konularda protesto yürüyüşleri, 
imza toplama, mitinglere katılma, vb. faaliyet-
lere katılma) bakış açıları arasındaki ilişkileri 
ölçmek ve bu doğrultuda birtakım değerlendir-
meler ortaya koymaktır. Bu çalışmada öğrenci-
lerin, uygulanan testlere doğru ve samimi ola-
rak cevap verdikleri varsayılmıştır. Bu araştır-
ma;  2016 yılı Ocak ayında facebook, twitter, 
instagram, linkedin, youtube, google + hesabı 
olan sosyal medya kullanıcıları ile ve veri top-
lama aracı olarak kullanılan kişisel bilgi formu 
ve dijital alışkanlık ölçeklerinden elde edilen 
verilerle sınırlıdır. 

2. SOSYAL MEDYA KAVRAMINA 
GENEL BİR BAKIŞ

Erişme potansiyeli yüksek olan ve ölçeklenebilen 
iletişim araçları ve platformlar üzerinden yaratı-
lan sosyal etkileşme ve paylaşma ortamları 
sosyal medya olarak tanımlanabilir (Taşçı, 2010: 
73-75). Sosyal medya kullanıcıları, diğerleriyle 
etkileşime geçmek için sosyal ağ siteleri, blog, 
video, podcast, wiki ve RSS (Really Simple 
Syndication - Çok Basit Besleme) geri besleme-
leri gibi formlarda web içeriklerini paylaşırlar.1 
Katılımcıların geribildirim alması, açık olması, 
iki yönlü konuşmanın olması, topluluklara hızlı 
bir oluşum sağlama imkanı vermesi sosyal med-
yanın özelikleri arasındadır.2 Sanal toplulukların 
gelişmiş hali olarak sosyal paylaşım siteleri; ortak 
ilgileri, amaçları ve hedefleri olan coğrafi ya da 
kurumsal sınırların dışında kişisel ve profesyonel 
ilişkiler geliştirmeyi sağlayan web-tabanlı grup-
lardır (Durmuş vd., 2011: 21).

İletişim araçları dünyayı oluşturur, dünyaya bir 
mevcudiyet kazandırırken, insan benliğini de bi-
çimlendirmektedir. Sherry Turkle ve Mark Poster 
internetin özgürleşim olanağını kutsayan iki yazar 
olmakla birlikte, interneti benlik projelerinin yaşam 
olanağı bulduğu yer olarak konumlandırmaktadır-
lar (Timisi, 2005: 98). Sanal toplumları en çekici 
kılan unsurlardan birisi, uygarlıkla gelen tüm 

1 http://fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_
Media_icrossing_ebook.pdf, Erişim Tarihi: 
02.01.2016.

2 http://www.icrossing.co.uk/, Erişim Tarihi: 
26.01.2016.
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maskeleri bir tarafa bırakmayı kolaylaştırmasıdır. 
İnsanlar bir nickname (takma ad) arkasına sakla-
nabilmektedirler. Sosyal kontrolün olmadığı bir 
ortamda “üstben” den gelen toplumsal baskıları 
atarak, olabildiğince “ben” lerini özgür bırakmanın 
keyfini çıkarabilmektedirler.3 Siber ortamdaki 
genel ahlaki değerlerden uzaklık insanların yüz-
lerine takabilecekleri sayısız maskeler ve “yeni 
kimlikler” kullanıcılara cazip gelmektedir. İnsan 
oğlunun en büyük hayali mesajların mekanda 
dolaşırken, hızlarının ve etkisinin en yüksek dü-
zeyde olmasıdır. Bu hayalin gerisinde yatan istek, 
mesajın kendi başına bile var olan güçlü yönlen-
dirici ve yönetici etkisinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca durum güncellemeleri, fotoğraf ve video 
gibi paylaşım seçenekleri ve konum check-in gibi 
iletişim özellikleri, facebook kullanıcılarını içerik 
paylaşımına teşvik etmektedir (Işık, 2015: 10). 
Bununla birlikte mesaj bir bilgi, haber ve enfor-
masyon kaynağı olarak insanlar üzerinde doğrudan 
ve dolaylı bir etkiye sahip olmakta, iktidar ve 
kontrol aracı olabilmektedir (Carey, 1989: 17). 
Örneğin “Facebook”, bugün kendini benzersiz bir 
sosyal ağ platformu olarak görmektedir (Morrison, 
2008: 99). Bununla birlikte sosyal etkileşimin, 
güçlendirici, zayıflatıcı ve tamamlayıcı etkileri 
bulunmaktadır (Thomas, 2007: 177).

3.TOPLUMSAL HAREKETLER

Toplumsal hareketler, bir toplumda değişmesi 
gereken, toplumun bir kesiminin ya da büyük 

3 http://sinemafanatik.com, Erişim Tarihi: 12.01.2016.

çoğunluğunun etkilendiği çeşitli faaliyetlere 
karşı farkındalık yaratma çabaları olarak adlan-
dırılabilir. Bu yaratılan farkındalık ile birlikte, 
toplumda veya yönetenlerde değişim sağlanma-
sı beklenir. Toplumsal hareketler, mevcut düzen-
de dinamik değişimlerin olması gerektiği, çatış-
maların olduğu, toplumun devamlı kendisini 
güncellemesi gerektiği sonucunu da bize göste-
rir. Toplumsal hareketler ne kadar güçlü ve etki-
li olursa, hedefe ulaşma ihtimali de o derece 
artar. Toplumsal hareketler (Castells, 1983: 270-
273) yenilik öneren ve toplumsal ortaklığı bir 
eylem grubuna dönüştürme başarısına dayanan 
bir oluşum durumu olarak da tanımlanabilir. Bir 
hareketin toplumsal hareket olarak kabul edile-
bilmesi için i) doğal organizasyon, ii) hareketli-
lik, iii) mutlak bir süreklilik, iv) sembolik bir 
bütünleşme, v) en düşük düzeyde rol ayrımı, vi) 
amaç, vii) köprü işlevi görmek özelliklerinin 
bulunması gerekir (Kılıç, 2002: 98-99).

3.1.YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

Toplumsal hareketler ilk etapta daha çok sınıf 
çatışmaları, siyasi iktidar ve gelir dağılımı gibi 
hususlara ilişkin mücadele çabalarını kapsamak-
ta iken, 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren 
artık sınıf çatışmalarından ziyade, daha refaha 
yönelik olacak şekilde dönüşüme uğramıştır. Bu 
dönüşüme uğrayan toplumsal hareketler yeni 
toplumsal hareketler olarak adlandırılmaktadır. 
Yeni toplumsal hareketler, çevresel, feminist, gey 
ve lezbiyen, tüketici, anti nükleer, barış grupları, 
insan hakları vb. konularda daha kaliteli yaşam 
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amacı gütmek için ortaya çıkarlar. Yeni toplum-
sal hareketler araçsal değil, evrensel konuların 
ifadesi olan hareketlerdir ve genel olarak tepki 
gösterdikleri konu, belirli bir sosyal grubun çı-
karının ötesinde, ahlakiyet ilkesine bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır (Işık, 2015: 34). Yeni toplum-
sal hareketlerin tamamı değişim yaratmayı 
amaçlamaz. Toplumda var olan bir konuya da 
dikkat çekmeyi de amaçlar. Yeni toplumsal ha-
reketlerin özellikleri, i) üstün sınıf yapısı bağla-
mında yeni toplumsal hareketler için eğilimin 
olması, ii) ideolojik karakteristiklerinin, çalışan 
sınıf hareketine ve Marksist ideoloji kavramına 
zıt olması, iii) birey ve topluluk arasındaki iliş-
kinin net olmaması, iv) bireyin kişisel ve iç 
yönlerini sıklıkla içermesi, v) organizasyonunun 
ve çoğalmasının, batı demokrasilerinde gelenek-
sel kanalların katılımına güvenilir krizlerle bağ-
lantılı olması, vi) segmentleşme, ayrılma ve 
çözülme eğiliminde olması şeklinde sıralanabilir.4 
İnternetin, coğrafi engeller olmaksızın, daha 
hızlı geçiş yapmaya izin vermesi, uzamsal sınır-
lara sahip olma ihtiyacına cevap vermesinden 
dolayı toplumsal hareketlerin kullanımına elve-
rişli olarak değerlendirilebilir (Akın, 2011: 42). 
Toplumsal hareketler, kişilerin birbirini etkile-
mesi ile başlar. Etkileşimin kalitesi arttıkça 
toplumsal hareketler daha çabuk aktif hale gelir. 
Bununla birlikte sonucu ve ortak ürünü sahiple-
nebilme davranışı ön koşuldur (Uyar, 2003: 137).

4 http://defay.org/jason/academic/SM%20Paper.pdf, 
Erişim Tarihi: 30.12.2015.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu başlık altında çalışmanın yöntemi detaylıca 
aktarılacaktır. Araştırma modeli, çalışma grubu, 
veri toplama araçları, verilerin çözümü ve ana-
lizi olmak üzere ayrı başlıklar altında detaylıca 
irdelenmiştir. 

Araştırma Modeli

Sosyal Medya kullanıcılarının toplumsal hare-
ketlere yönelik yaklaşımlarını ortaya koymayı 
amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda ayrıca 
cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve 
çalışma durumu değişkenlerinin, sosyal medya 
kullanıcılarının toplumsal hareketlere yönelik 
yaklaşımlarında anlamlı bir farklılığa neden olup 
olmadığını inceleyen bu çalışma genel tarama 
modeli ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Grubu

Araştırmada ana kütle olarak çeşitli sosyal med-
ya araçları ve sosyal ağ siteleri üzerinden gön-
derilen çevrimiçi formlara cevap veren bireyler 
belirlenmiştir. Facebook, twitter, linkedin, you-
tube, google+ hesaplarında ve toplumsal hare-
ketler çevrimiçi gruplarında, çevrimiçi anket 
formu paylaşılmıştır. Anketleri cevaplayan 420 
kullanıcının 384 tanesi, anketlerin tamamını ya 
da büyük bir kısmını işaretlemiş, 36 anket ise 
boş ya da değerlendirmeye alınmayacak şekilde 
cevaplanmıştır. Toplam 384 anket değerlendir-
meye alınmıştır. Çalışma grubuna ait detaylı 
bilgiler aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri

f %

Cinsiyet

Erkek 238 62

Kadın 146 38

Toplam 384 100

Medeni 
Durum

Bekar 73 19

Evli 311 81

Toplam 384 100

Yaş

20 altı 4 1

20-30 100 26

31-40 195 51

41-50 65 17

51-60 12 3

61+ 8 2

Toplam 384 100

Eğitim 
Durumu

İlkokul 8 2

Ortaokul 12 3

Lise 61 16

Üniversite 223 58

Yüksek Lisans 80 21

Toplam 384 100

Çalışma 
Durumu

Çalışmayan 43 11

Öğrenci 19 5

Çalışan 303 79

Emekli 19 5

Toplam 384 100

Tablo 1’de görüldüğü üzere toplam 384 kişiden 
oluşan çalışma grubunun Cinsiyet değişkenine 
göre 146’sını (%38) bayanlar, 238’ini (%62) 
erkekler; Medeni durum değişkenine göre 73’ünü 

(%19) bekarlar, 311’ini (%81) evliler; Yaş de-
ğişkenine göre, 4’ünü (%1) 20’nin altı, 100’ünü 
(%26) 20-30 arası, 195’ini (%51) 31-40 arası, 
65’ini (%17) 41-50 arası, 12’sini (%3) 51-60 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:266 K:315
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

34

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

arası,8’ini (%2) 61’den büyük olanlar; Eğitim 
Durumu değişkenine göre, 8’ini (%2) ilkokul 
mezunları, 12’sini (%3) ortaokul mezunları, 61’ini 
(%16) lise mezunları, 223’ünü (%58) üniversite 
mezunları, 80’ini (%21) yüksek lisans mezunla-
rı; Çalışma Durumu değişkenine göre 43’ünü 
(%11) çalışmayanlar, 19’unu (%5) öğrenciler, 
303’ünü (%79) çalışanlar ve 19’unu (%5) emek-
liler oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın birinci bölümünde sosyal medya 
kullanıcılarının demografik özelliklerine yer 
verilmiştir. İkinci bölümde internet kullanım 
durumlarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde 
ankete katılanların sosyal medyayı kullanma 
alışkanlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Dördüncü 
bölümde ise daha çok sosyal medya kullanım 
bilgileri detaylandırılarak toplumsal hareketlere 
bakış açıları ve takip etme alışkanlıkları saptan-
maya çalışılmıştır.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

Yapılan ön test sonucunda ölçme aletinin güve-
nirliliğinin sağlanması maksadıyla katılımcılardan 
elde edilen bilgiler SPSS 21 programı ile analiz 
edilmiştir. Cronbach’s Alpha katsayısı olarak, 
101 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendi-
rilerek 0,753 katsayısı elde edilmiştir. Bu değer, 
araştırmada kullanılan anketin güvenilir olduğu-
nu göstermektedir. Asıl araştırmamızda ise, 384 
katılımcının verileri değerlendirilmiştir. Sosyal 
medya kullanıcılarının verdikleri yanıtlardan 

frekans analizi kullanılarak sosyal medya kulla-
nımının durumuna dair görüşler ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Bu doğrultuda sosyal medya 
kullanımı ve toplumsal hareketlere bakış açısı ve 
takip durumunun ilişkisi araştırılmış ve t testi, 
tek yönlü varyans analizi (One-way Anova), 
korelasyon ve regresyon ile sosyal medya kul-
lanım alışkanlıkları ve toplumsal hareketleri takip 
durumları ilişkilendirilmiştir. Asıl araştırma 
sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 
0,911 değeri elde edilmiştir. Bu değer sonrasın-
da araştırmada kullanılan anketin ve ölçme 
aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır. 
Sosyal medya hesabı olan ve anketi dolduran 
420 katılımcının toplumsal hareketlere ilişkin 
bakış açıları, takip etme alışkanlıklarına yönelik 
ankette yer alan önermeler, Türkiye’de 40 milyon5 
aktif sosyal medya hesabı bulunan kullanıcıların 
kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak için 
yeterlidir (Gürbüz & Şahin, 2014: 128).

4. BULGULAR

Tablo 2’de Sosyal medya kullanıcılarının interne-
ti hangi amaçla kullandıkları görülmektedir. Bu 
bağlamda, katılımcılarının %82’sinin araştırma 
yapmak için, %79’unun gündemi takip etmek için, 
%76’sının sosyal medyayı takip etmek için %69’unun 
toplumsal hareketleri takip etmek için, %66’sının 
e-posta alışverişi yapmak için, %62’sinin resmi 
hizmetler için ve son olarak %57’sinin eğlenmek 
için interneti kullandığı tespit edilmiştir.

5 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-
medya-kullanici-istatistikleri-2015/, Erişim Tarihi: 
05.06.2015.
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Tablo 2. İnterneti Kullanım Amaçları

Kesinlikle 
katılmıyo-

rum

Katılmıyo-
rum

Ne katılıyo-
rum/ ne ka-
tılmıyorum

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum

Toplumsal hareketleri takip 12% 7% 12% 51% 18%

Araştırma yapmak 11% 3% 4% 37% 45%

E-posta alışverişi yapmak 12% 13% 9% 41% 25%

Resmi hizmetler 10% 14% 14% 42% 20%

Sosyal medyayı takip etmek 13% 4% 7% 45% 31%

Gündemi takip etmek 13% 3% 5% 44% 35%

Eğlence 14% 15% 14% 32% 25%

Sosyal ağlarda zaman harcama durumu ise Tablo 
3’te yer almaktadır. Bu bağlamda sosyal medya 
kullanıcılarının  %47’si 1-3 saat, %40’ı 1 saatten 
az, %9’u 3-5 saat, %2’si 5-7 saat, %2’si 7 saatten 

fazla sosyal ağlarda zaman harcamaktadır. %47’lik 
en büyük dilimin sosyal ağlarda 1-3 saat vakit 
geçirdiği görülmektedir.

Tablo 3. İnterneti Kullanım Amaçları

Eğitim Durumu
1 saatten az 1-3 saat 3-5 saat 5-7 saat 7 saatten fazla

%40 47% %9 %2 %2

Sosyal ağlarda toplumsal hareketleri takip etme 
durumları Tablo 4’te belirtilmiş olup, “Sosyal 
ağlarda toplumsal hareketleri takip ediyorum” 
başlığını seçenlerin %48,4’ünün “katılıyorum”, 
%14,6’sının “kesinlikle katılmıyorum”, %14’ünün 
“kesinlikle katılıyorum”, %11,9’unun “ne katı-

lıyorum/ne katılmıyorum”, %11’inin “katılmı-
yorum” seçeneklerini işaretledikleri tespit edil-
miştir. Ssoyal medya kullanıcılarının %62,4’ünün 
net olarak sosyal ağlarda toplumsal hareketleri 
takip ettiği görülmektedir.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:266 K:315
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

36

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Sosyal Ağlarda Toplumsal Hareketleri Takip Etme Durumu

Kesinlikle katıl-
mıyorum

Katılmı-
yorum

Ne katılıyo-
rum/ ne katıl-

mıyorum

Katılıyo-
rum

Kesinlikle 
katılıyorum

Sos.ağl.top.hrk.takip  
ediyorum. 15% 11% 12% 48% 14%

Sosyal ağlarda toplumsal hareketleri takip etme 
durumları Tablo 5’te belirtilmiş olup, kullanıcı-
ların %59 ile en çok kişisel ilgilerinden dolayı, 
sonra 

%56 ile hareket hakkında bilgi edinmek için ve 
son olarak da %44 ile hareketin sahipleri hak-
kında bilgi edinmek için takip ettikleri tespit 
edilmiştir.

Tablo 5. Sosyal Ağlarda Toplumsal Hareketleri Takip Etme Durumu

Kesinlikle ka-
tılmıyorum

Katılmıyo-
rum

Ne katılıyo-
rum/ ne katıl-

mıyorum

Katılıyo-
rum

Kesinlikle 
katılıyorum

Hareket hakkında bilgi 
edinmek 19% 10% 15% 43% 13%

Hrk.sahipleri hak. bilgi 
edinmek 21% 16% 19% 34% 10%

Kişisel ilgi 18% 7% 16% 45% 14%

Hipotezlerin test edilmesi

H1: Kadınlar erkeklere göre toplumsal 
hareketleri daha çok takip etmektedir.  Bu 
hipotezin testi Tablo 6’da yapılmıştır. İnterneti 
toplumsal hareketleri takip etmek için kullanma 
durumuna göre,  = 15,77 p <0,01, 
kadınların ort.=3,81 ss.=0,99, erkeklerin ort.=3,40 
ss.=1,21 ile kadınların erkeklere oranla interneti 
toplumsal hareketleri takip etmek için daha faz-
la kullandıkları tespit edilmiştir. Sosyal ağları 
kullanma durumuna göre,  = 25,95 
p <0,01, kadınların ort.=4,03 ss.=1,11, erkeklerin 

ort.=3,49 ss.=1,38 ile kadınların erkeklere oran-
la sosyal ağları daha çok kullandıkları tespit 
edilmiştir. Sosyal medya denilince akla toplum-
sal hareketlerin gelmesi durumuna göre, 

 = 20,93 p < 0,01, kadınların ort.=3,93 
ss.=0,92, erkeklerin ort.=3,22 ss.=1,15, ile ka-
dınların erkeklere oranla sosyal medya denilince 
akıllarına daha fazla toplumsal hareketlerin 
geldiği tespit edilmiştir. Arkadaşlarının ya da 
takip edilen kişilerin paylaşımlarına dikkat etme 
durumuna göre,  = 22,19 p < 0,01, 
kadınların ort.=3,72 ss.=0,96, erkeklerin ort.=3,34 
ss.=1,25 ile kadınların erkeklere oranla arkadaş-
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larının ya da takip ettiği kişilerin paylaşımlarına 
daha çok dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar incelendiğinde kadınların, erkeklere 

oranla daha fazla toplumsal hareketleri takip 
ettikleri ve ilgilendikleri anlaşılmaktadır. Hipotez 
1 doğrulanmıştır.

Tablo 6. Cinsiyet Durumuna Göre Yapılan Testler

Cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

SMEAN(s71)
1,00 234 3,4025 1,21352 ,07933

2,00 146 3,8122 ,98892 ,08184

SMEAN(sag8)
1,00 234 3,4924 1,38131 ,09030

2,00 146 4,0253 1,11418 ,09221

SMEAN(s105)
1,00 234 3,2183 1,15381 ,07543

2,00 146 3,9268 ,91596 ,07581

SMEAN(s171)
1,00 234 3,3428 1,25413 ,08199

2,00 146 3,7187 ,96317 ,07971

H2: Bekarlar evlilere göre internetin ba-
şında daha çok zaman harcamaktadırlar. Bu 
hipotezin testi Tablo 7’de gösterilmiştir. 

=23,07 p < 0,01, bekar olanların ort.=2,45 

ss.=1,24, evli olanların ort.=2,08 ss.=0,90 ile 
bekarların evlilere göre internete girdiklerinde 
daha fazla zaman harcadıkları tespit edilmiştir. 
Hipotez 2 doğrulanmıştır.

Tablo7 .  Medeni Duruma Göre Yapılan Testler

Levene’s Test for 
Eq. of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tai-
led)

Mean-
Diff.

Std. Er-
rorDiff.

95% Conf.Int.of 
Diff.

Lower Upper

SMEAN 
(int_zam)

23,068 ,000 2,929 379 ,004 ,37054 ,12649 ,12184 ,61925

2,420 92,469 ,017 ,37054 ,15310 ,06650 ,67459

H3: Bireylerin yaşları arttıkça birbirlerinin 
toplumsal hareketlere ilişkin paylaşımlarından 
daha az etkilenirler. Bu hipotezin testi Tablo 
8’de gösterilmiştir.  = 3,135 p< 

0,01, yaşı 20’den küçük olanların ort.=4,2 ss.=1,30, 
yaşı 61’den büyük olanların ort.=4,17 ss.=1,17, 
yaşı 31-40 arası olanların ort.=3,00 ss.=1,17, yaşı 
51-60 arası olanların ort.=2,80 ss.=1,32, yaşı 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

20-30 arası olanların ort.=2,76 ss.=1,26, yaşı 
41-50 arası olanların ort.=2,75 ss.=1,20 ile bi-
reylerin yaşları arttıkça arkadaşlarının toplumsal 

hareketlere ilişkin paylaşımlarından daha çok 
etkilendiğine dair bir veriye rastlanmamıştır. Bu 
durumda hipotez 3 reddedilmiştir. 

Tablo 8. ANOVA Testi

Sum of Sq. df Mean  Sq. F Sig.

BetweenGroups 22,586 5 4,517 3,135 ,009

WithinGroups 473,970 329 1,441

Total 496,555 334

H4: Çalışan bireyler interneti resmi hiz-
metler için daha çok kullanmaktadırlar. Bu 
hipotezin testi Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 = 5,876 p < 0,01, çalışanların 
ort.=3,59 ss.=1,24, çalışmayanların ort.=3,13 

ss.=1,16, öğrencilerin ort.=2,88 ss.=1,09, emek-
lilerin ort.=2,53 ss.=1,19 ile çalışanların interne-
ti resmi hizmetler için kullandığına dair hipotez 
4 doğrulanmıştır. 

Tablo 9. ANOVA Testi

Sum of Sq. df Mean Square F Sig.

BetweenGroups 26,484 3 8,828 5,876 ,001

WithinGroups 482,285 321 1,502

Total 508,769 324

H5: Bireylerin öğrenim durumları arttık-
ça, interneti gündemi takip etmek için daha 
çok kullanmaktadırlar. Bu hipotezin testi Tablo 
10’da gösterilmiştir. = 3,886 p < 
0,01 değerleri doğrultusunda, yüksek lisans me-
zunlarının ort.=4,18 ss.=1,01, doktora mezunla-
rının ort.=4,13 ss.=0,96, ilkokul mezunlarının 

ort.=4,00 ss.=1,55, üniversite mezunlarının 
ort.=3,88 ss.=1,31, lise mezunlarının ort.=3,38 
ss.=1,43, ortaokul mezunlarının ort.=2,63 ss.=1,77 
ile bireylerin öğrenim durumları arttıkça inter-
neti gündemi takip etmek için kullandıklarına 
ilişkin hipotez 5 reddedilmiştir. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 10.  ANOVA Testi

Sum of Sq. df Mean Square F Sig.

BetweenGroups 31,800 5 6,360 3,886 ,002

WithinGroups 567,940 347 1,637

Total 599,739 352

H6: İnternette geçirilen zaman ile sosyal 
ağlarda harcanan zaman arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. Bu hipotezin testi Tablo 11’da 
gösterilmiştir. İnternette geçirilen zaman ile sos-
yal ağlarda harcanan zaman arasındaki ilişkiyi 

anlamak için yapılan Pearson korelasyon testin-
de r=0,652, p < 0,01 bulunmuştur. Buna göre 
internette geçirilen zaman ile sosyal ağlarda 
harcanan zaman arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 6 doğrulanmıştır.

Tablo 11. Correlations

int_zam sag_zam9

int_zam

PearsonCorrelation 1 ,652**

Sig. (2-tailed) ,000

N 382 375

sag_zam9

PearsonCorrelation ,652** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 375 376

H7: Toplumsal hareketlerin internette yer 
alması ile hareketin imajının artması arasın-
da anlamlı bir ilişki vardır. Bu hipotezin testi 
Tablo 12’de gösterilmiştir. Toplumsal hareketle-
rin internette yer alması ile hareketin imajını 
artması arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan 

Pearson korelasyon testinde r=0,340, p < 0,01 
bulunmuştur. Buna göre toplumsal hareketlerin 
internette yer alması ile hareketin imajının art-
masıarasında anlamlı bir ilişki vardır. Hipotez 7 
doğrulanmıştır.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:266 K:315
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

40

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 12.Correlations

SMEAN(s71) s22ortalama

SMEAN(s71)

PearsonCorrelation 1 ,340**

Sig. (2-tailed) ,000

N 384 384

s22ortalama

PearsonCorrelation ,340** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 384 384

H8: İnternette geçirilen zamanın artması, 
toplumsal hareketleri sosyal medyada takip 
etmeye sebep olur. Bu hipotezin testi Tablo 
13,14,15’de gösterilmiştir. İnternette geçirilen 
zamanın artması ile toplumsal hareketleri sosyal 
medyada takip etme durumu arasındaki ilişkiyi 

anlamak için yapılan Pearson korelasyon testin-
de r=0,149, p < 0,01 bulunmuştur. Buna göre 
internette geçirilen zamanın artması ile toplum-
sal hareketleri sosyal medyada takip etme duru-
mu arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sebep-sonuç 
ilişkisi için regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 13.Correlations

int_zam s181

int_zam

Pearson Correlation 1 ,149**

Sig. (2-tailed) ,006

N 382 334

s181

Pearson Correlation ,149** 1

Sig. (2-tailed) ,006

N 334 335
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 14. ANOVA

Mod. Sum Sq. df Mean Sq. F Sig.

Regr. 12,003 1 12,003 7,584 ,006b

Res. 525,434 332 1,583

Total 537,437 333

Tablo 15. Coefficients 

Mod.
Unstan. Coeff. Stand. Coeff.

t Sig.
B Std. 

Error Beta

(Constant) 2,955 ,164 17,994 ,000

int_zam ,188 ,068 ,149 2,754 ,006

Regresyon tabloları incelendiğinde, 

 = 7,584, β=0,149, p<0,01 değerleri 
görülecektir. Buna göre, internette geçirilen 
zamanın artması, %0,2 düzeyinde sosyal 
medyada toplumsal hareketleri takip etmeye 
sebep olur. Hipotez 8 doğrulanmıştır.

Regresyon tabloları incelendiğinde, 
 = 7,584, β=0,149, p<0,01 değerleri gö-

rülecektir. Buna göre, internette geçirilen zama-
nın artması, %0,2 düzeyinde sosyal medyada 

toplumsal hareketleri takip etmeye sebep olur. 
Hipotez 8 doğrulanmıştır.

H9: Bireylerin sosyal ağ kullanması, toplum-
sal hareketlere katılımlarının artmasına sebep 
olur. Bu hipotezin testi Tablo 16’da gösterilmiş-
tir. Regresyon tabloları incelendiğinde, 

=24,835, β=0,247, p<0,01 değerleri gö-
rülecektir. Buna göre, bireylerin sosyal ağ kul-
lanmaları, %0,6 düzeyinde toplumsal hareketle-
re katılımlarının artmasına sebep olur. Hipotez 
9 doğrulanmıştır.
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 16. ANOVAa

Model Sum of 
Squares df MeanSquare F Sig.

1

Regression 37,599 1 37,599 24,835 ,000b

Residual 578,319 382 1,514

Total 615,918 383

4.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

•	 Katılımcıların tamamı interneti kullanmakta 
ve yarısına yakını %48 ile 1-3 saat arası in-
ternette zaman geçirmektedir. 

•	 Katılımcıların %82’si interneti araştırma yap-
mak için kullanmaktadır.

•	 Katılımcıların %73’ü sosyal ağ kullanmakta-
dır.

•	 Katılımcıların %47’si sosyal ağlarda 1-3 saat 
zaman geçirmektedir.

•	 Katılımcıların %93’ünün facebook, %50’sinin 
twitter,  %14’ünün blog hesabı vardır.

•	 Katılımcıların %62’si sosyal ağlarda toplum-
sal hareketleri takip etmektedir.

•	 Katılımcıların %59’u toplumsal hareketleri 
kişisel ilgilerinden takip etmektedir.

•	 Katılımcıların %38’i daha önce bir toplumsal 
hareket grubunun sosyal medya kampanya-
sına katılmıştır.

•	 Sosyal medyada yer alan toplumsal hareket 
grubu, %62 ile daha interaktiftir, %58 ile 
diğer toplumsal hareket gruplarına göre reka-
bet üstünlüğü sağlar ve %52 ile bireylerin 
tutumunu daha çok etkiler.

•	 Kadınlar erkeklere göre toplumsal hareketle-
ri daha çok takip etmektedir.  

•	 Bekarlar evlilere göre internetin başında daha 
çok zaman harcamaktadırlar.

•	 Bireylerin yaşları arttıkça birbirlerinin top-
lumsal hareketlere ilişkin paylaşımlarından 
daha çok etkilenirler.

•	 Arkadaşların paylaşımlarından en çok etkile-
nen yaş grubu 20’den küçük olanlar ve 61’den 
büyük olanlardır.

•	 Çalışan bireyler interneti resmi hizmetler için 
daha çok kullanmaktadırlar.

•	 Bireylerin öğrenim durumları arttıkça, inter-
neti gündemi takip etmek için kullandıklarına 
ilişkin veriye rastlanmamıştır. 
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•	 Yüksek lisans mezunlarının interneti gündemi 
takip etmek için en çok kullanan grup olduğu 
tespit edilmiştir.

•	 İnternette geçirilen zaman ile sosyal ağlarda 
harcanan zaman arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

•	 Toplumsal hareketlerin internette yer alması 
ile hareketin imajının artması arasında anlam-
lı bir ilişki vardır.

•	 İnternette geçirilen zamanın artması, toplum-
sal hareketleri sosyal medyada takip etmeye 
sebep olur.

•	 Bireylerin sosyal ağ kullanması, toplumsal 
hareketlere katılımlarının artmasına sebep 
olur.

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 eşzaman-
lı, dinamik ve çift taraflı paylaşımlarla istenilenin 
istenildiği yerde söylenebileceği bir hale gelmiş-
tir. İnsanlar sosyal medyada gün geçtikçe daha 
fazla vakit geçirmekte ve farkında olmadan 
olumlu ve olumsuz bir dönüşüme uğramaktadır-
lar. Bireylerin birbirleri ile içerik ve bilgi paylaş-
masını sağlayan sosyal ağ siteleri sayesinde 
herkes aradığı bilgi ve içeriklere ulaşabilmekte-
dir. Bununla birlikte, toplumsal hayatın çeşitli 

alanlarında değişiklik isteyen ya da değişime 
karşı çıkan ve bu doğrultuda faaliyette bulunan 
oluşumlar şeklinde ifade edebileceğimiz toplum-
sal hareketlere katılma ve takip etme alışkanlık-
ları da değişmeye başlamıştır. Değişimin isten-
diği yerde bir kıvılcım, toplulukları sanal ortam-
dan sokağa ya da sokaktan sanal ortama dökme-
ye 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 yapılan çalışma sonucunda sosyal 
medya kullanıcılarının sosyal medya kullandık-
ça toplumsal hareketlere ilgilerinin artacağı gö-
rülmektedir. Toplumsal hareketlerin artmasıyla, 
insanlar kendilerini daha özgür hissetmektedirler. 
Bu sayede değişim anlamlı hale gelmeye başla-
maktadır. Sanal ortamda sağlanan iletişim ile 
birlikte, birey çevresi hakkında bilgilenir ve  
gündemdeki konulara daha duyarlı hale gelmek-
te, farklı düşüncelerdeki insanların bir araya 
gelmesine olanak sağlanmaktadır (Çukurçayır, 
2000: 86).Böyle bir dönemde bireyler, zamanla 
sosyal temsillerin esiri olmaktadırlar. Ancak 
özfarkındalıklarını ve özsaygılarını yitirmeyen 
bireyler, sosyal temsillerin de esiri olmayacaklar 
ve bulunduğu çevreden rahatsız olduklarında, bu 
durumu düzeltmek isteyeceklerdir (Markova, 
2004: 123).
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5.ÖNERİLER

Bu bağlamda, her ne kadar sosyal medya insan-
ları köşelere kıstırıyor olsa da, özünü yitirmeyen 
insanlar toplumun düzenine aykırı gördüğü her 
faaliyeti fark edecek ve sosyal medyayı ve ağ 
sitelerini lehte kullanacaklardır.

Sosyal medyada bulunan içeriklere büyük bir 
kitlenin ulaştığı ile ilgili bulgular, özellikle top-
lumsal hareket takipçilerinin çoğunluğunun fikir-
lerinin birbirlerinden etkilendiğini göstermektedir. 
Bu durum da kendini yetkili gören herkesin in-
ternet ortamında dikkatli olmaları gerektiğini, 
sanal ortamda önü kesilemeyecek krizlerin yaşa-
nabileceğini ve sosyal medyanın ciddiye alarak, 
paylaşım ve takip yapılması gerektiğini göster-
mektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Communication changing with the social media has become simultaneous, dynamic 
and two-way exchange. However participating in the social movements and following habits began 
to change. This study is carried out with the relationship between social movements and the use of 
social media trends. Objective:The objective of this study is researching for the social movements 
behaviours of  individuals who use social media  and  to measure the angle of view and put forward 
a number of considerations in this regard. Assumptions: In this study, it has been presumed that the 
students have answered the questions accurately and frankly. Limitations: This study is limited by 
the extent of the data gathered via the personal information forms and given answers. Methodology 
and Participants: This study is a survey type study. Analyzed data gathered from 384 participants, 
currently using facebook, twitter, instagram, linkedin, youtube, google+ and participating online 
social movement groups.  In terms of gender variable 146 participants (38%) are female and 238 
(62%) are male. Data Gathering Tools: In this study 22 questions has been prepared and used.  
These 22 questions have four factors. These four factors constitute the dimensions; “gender, marial 
status, education, school type and working position 1-5, “Internet Using Addiction” consisting of 
items 6-7, “Social Media Using Addiction” consisting of items 8-16 and “Social Movements Following 
Addiction” consisting of items 17-22. Data Analysis and Interpretations: SPSS statistical softwa-
re has been used for the analysis of the data derived. Firstly, study has given place to the descriptive 
statistics of the answers given to questions such as percentage, mean and standard deviation. The 
taking the significance of questions and its sub-dimensions into account, the differentiations based 
on the independent variables in Personal Information questions are compared using independent 
samples t-test, one-way ANOVA, correlation and regression. Conclusions (Descriptive Statistics): 
According to answers given by the social media users to questions, the items with highest means 
are: the article 6 defined as “I spend much time on internet during a day ”, the item 7 defined as “I 
communicate with my friends via social media”, the item 8 defined as “I frequently check my soci-
al media accounts”, the item 18 defined as “I follow social movements in social networks”. Considering 
the overall outcome inferred from the analysis, it is understood that social media users are directly 
addicted to social media and social networks, and therewithal an indirect addiction through following 
social movements to using social media and social networks is existent. Conclusions (Interpretive 
Statistics): According to the state tracking internet use in social movements (H1) [F(1.378) = 15.77, 
p <0.01 , female = 3,81 pp. = 0.99, male = 3.40 ss= 1,21 ],femaleuse the internet more to follow 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

social movements than male. According to marial status (H2), [ F(1.379) = 23.07, p <0.01 , single 
= 2,45 pp. = 1.24, married = 2.08 pp. = 0.90] singles spend more time on internet than married. 
According to age (H3), [ F(1.334) = 3.135, p <0.01 , younger than 20 = 4.2 pp. = 1.30, 61 large ones 
= 4,17 pp. = 1.17, 31-40 = 3.00, pp. = 1.17, 51-60. = 2,80 pp. = 1.32, 20-30. = 2,76 pp. = 1.26, 41-
50. = 2,75 pp. = 1.20 ] There is not any evidence that affected share on social movements of indi-
viduals age increases friends. Employees are using the internet more for official services (H4), [ 
F(1.324) = 5.876, p <0.01 , employees = 3,59 pp. = 1.24, working = 3,13 pp. = 1.16, students = 2, 
88 pp. = 1.09, pensioners = 2,53 pp. = 1.19 ]. According to the educational status (H5), [ F(1.352) 
= 3.886 p <0.01, graduate degree = 4,18 pp. = 1.01, doctoral graduates = 4,13 pp. = 0.96, elementary 
school = 4,00 pp. = 1.55, university graduates = 3,88 pp. = 1.31, high school graduates = 3.38 pp. 
= 1.43, middle school graduates = 2.63 pp. = 1,77 ] When educational status of individuals increases, 
mostly use the internet to follow the agenda. According to time spent (H6), (Pearson correlation test 
r = 0.652, p <0.01), There is a significant correlation between time spent on social networks with 
time spent on the internet. According to the image of social movement groups (H7) (Pearson corre-
lation test, r = 0.340, p <0.01), the image of the movement of social movements to take place on the 
internet there is a significant correlation between the increase. When time spent on internet increase 
(H8) [ pearson test r = 0.149, p <0.01, F (1.332) = 7.584, β = 0.149, p <0.01, 0.2%], it leads to 
follow on social media for social movements. Using social network of individuals(H9) (The regres-
sion results of investigation, [ F(1.382) = 24.835, β = 0.247, p <0.01, increasing 0.6% ], it leads to 
increased participation in social movements. Suggestions: Findings related to the content that reac-
hes a large audience in social media may influence the opinion of the majority of followers on so-
cial movements. This is reflected in the Internet environment that everyone should be careful in who 
qualified, experienced crisis that could cut off the front of the virtual environment and taking social 
media seriously suggest that social media should be followed.
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TÜRKÇE’DEKİ SAYMA SAYILARININ KÖKENİ ÜZERİNE  
BİR DEĞERLENDİRME1

A SURVEY ON THE ORIGINS OF CARDINAL NUMBERS IN TURKISH

Ali TAŞTEKİN
İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Matematik biliminin temeli olan rakamlar, dil biliminin 
de önemli yapı taşlarındandır. İlk defa ne zaman kulla-
nıldığına dair kesin bilgimiz olmayan sayıların, yazının 
bulunuşundan çok önceleri konuşma dilinde kullanıldığı 
tahmin edilmektedir. Tarihî süreçte rakamlara sayı değerinden 
başka anlamlar da yüklendiği; toplumdan topluma, devirden 
devire bu anlamların değişim gösterdiği bilinmektedir. Bazı 
rakamların şekilleri ile anlamları arasında bir ilişki olduğu 
düşünülmektedir. Örneğin Arapçada bir rakamı tek çizgiden, 
iki rakamı iki çizgiden, üç de üç çizgiden oluşmaktadır. 
Türkçede ilk kullanılan rakamların şekilleri henüz tespit 
edilememiştir. Bu çalışmada, Türkçedeki sayma sayılarının 
ortaya çıkışları ile ilgili görüşler derlenerek, eski Türklerin 
av ile ilgili anlatımlarının, sayı adlarının ortaya çıkmasında 
etkili olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur. Farklı görüşler 
karşılaştırılarak ortak doğruların bulunması için yeni bakış 
açısı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sayma Sayılar, Türkçe, Rakam, 
Köken, Fiil

Abstract: Forming the basis of mathematics, numerals 
are significant building blocks of linguistics as well. We 
don’t know have any precise information on when numbers 
were first used; however it is estimated that numbers were 
used in speech long before the invention of writing. It is 
known that during the historical process, numerals were 
assigned other meanings than representing numbers, and 
these meanings have changed from society to society and 
from period to period.The shape and meanings of certain 
digits are thought to be related. For example, in Arabic, 
the digit one is composed of one line, the digit two is 
composed of two lines and the digit three is composed of 
three lines. The shapes of the first digits used in Turkish 
have not yet been identified. In this study, arguments on 
the emergence of cardinal numbers in Turkish are collected 
with a focus on the argument that old Turkish narratives 
on hunting were effective on the development of numbers. 
A new approach to find common truths is suggested upon 
comparison of different views.

Key Words: Cardinal Numbers, Turkish, Number, Ety-
mology, Root, Verb
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1. GİRİŞ

Matematik biliminin temeli olan rakamlar, dil 
biliminin de önemli yapı taşlarındandır. İlk 
defa ne zaman kullanıldığına dair kesin bil-
gimiz olmayan sayıların, yazının bulunuşun-
dan çok önceleri konuşma dilinde kullanıldığı 
tahmin edilmektedir. Tarihî süreçte rakamlara 
sayı değerinden başka anlamlar da yüklendi-
ği; toplumdan topluma, devirden devire bu 
anlamların değişim gösterdiği bilinmektedir. 
Numerolojinin sayılara yüklediği anlam-
lar, bu yazının kapsamı dışında tutulmuştur. 
Rakamların kültürel anlamlarına, etimolojik 
izaha katkısı olacağı düşünüldüğünde kısmen 
değinilecektir. 

“Pisagor (Pythagoras), sayıları; Monad (1), 
Duad (2), Triad (3), Tetrad (4), Pentad (5), 
Hexad (6), Heptad (7), Ogdoad (8), Ennead 
(9) ve Dekad (10) şeklinde isimlendirerek tek 
sayıları erkek, çift sayıları da dişi sayılar ola-
rak değerlendirmiş ve onları çeşitli konularda/
alanlarda yorumlamıştır.” (Küçük, 3013: 95). 
Tarihî süreçte sayıların yazılış biçimi ile sayı 
değerleri çeşitli yorumlarla anlam zenginliği 
kazanmıştır. “Sümerler, çeşitli şekillerdeki 
kil madalyonları ve çivi yazılı işaretleri bu 
maksatla kullanan toplum olarak karşımıza 
çıkarlar. Yine Amerika’nın yerli medeniye-
tinin yaratıcıları olan İnkalar renkli düğüm-
leri, Çinliler çeşitli çizgileri olan imleri ve 
abaküsü, Mısır, Girit ve Hitit toplumları ise 
hiyeroglif ve çivi yazılı sayısal gösterimini, 

Fenikeliler ve Romalılar da ilkel sayı form-
larını kullanmış olan topluluklardır.” (Kılıç, 
Başol, 2014: 52).

Mayalar “10’a kadar olan sayıları bağımsız 
olarak adlandırırlar. 20 den küçük sayıları ad-
landırırken 10’a yardımcı taban rolü verilerek 
bileşik adlar yapılır. Bu arada bir istisna var 
11 sayısı 10 ile ifade edilmez. 1: hun     2: ca    
3: ox   4: can   5: ho   6: uac   7: uuc   8: ua-
xac   9: bolon   10: lahun 11. buluc  12: lahca 
(lah=10, ca=2)  13: ox-lahun  14: can-lahun  
15: ho-lahun  16: uac-lahun 17: uuc-lahun   
18: uaxac-lahun  19: bolon-lahun  diğer tüm 
sayılar da on taban olarak kullanılır.” (Saka, 
2015).

Güney Afrika’da Lebombo dağında bulunan 
bir kemik üzerinde 29 adet çentiğin sayılabil-
diğini ve bu kemiğin 37 bin yıl öncesine ait 
olduğunu belirten Karapınar, Avrupa’da 30 
bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler 
halinde 57 çiziğin olduğunu ve 1970’lerde 
bulunarak Brüksel’de muhafaza edilen 25 bin 
yıllık olduğu tahmin edilen Ishango kemiği-
nin 60’lık sayı sistemi için önemli bir kanıt 
olacağını ifade ediyor.  (Karapınar, 2011: 2).

Bazı rakamların şekilleri ile anlamları arasın-
da bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Örneğin 
Arapçada bir rakamı tek çizgiden, iki rakamı 
iki çizgiden, üç de üç çizgiden oluşmaktadır. 
Türkçede ilk kullanılan rakamların şekille-
ri henüz tespit edilemediğinden, muhtemel 
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şekilleri hakkında fikir yürütülerek yeni tü-
retimler yapılmıştır. “İlk béş damganıñ türe-
timinde toplum arasındaki söylenceden yola 
çıkılmıştır. Bir, serçe parmaktır. Tek çubuk-
la simgelenir. İki, yüzük parmağıdır. Bir’iñ 
eki’dir. Eski Türkçede eki diye géçer. Üç, 
orta parmaktır. Eñ uç kesimdir. Damgada 
bunu simgelemesine özen gösterdim. Dört, 
im parmağıdır. Dürtmek içindir. Dürten par-
mağı simgeleyen bir damga oluşturdum. Béş, 
baş parmaktır. Eliñ başıdır. Betimlenmesine 
de bu yönde ilgi gösterdim. Kof sayısını içi 
boş bir kova ile karşılamayı yéğlerken; altı, 
yédi, sekiz, dokuz damgalarını ise uydur-
dum” (Uluç, 2008).

Sayıların yazılış biçimi ile rakam değerinin 
durumu ve anlam derinlikleri kültürler arasın-
da farklılıklar göstermektedir. “Rakamların 
şekillerinin bir rakam değeri bakımından 
önemi olmasa da; onların tarihsel gelişimin-
de büyük anlamlar içerdiği şüphesiz ki doğ-
rudur. Çeşitli zamanlarda kişioğlu, sayıları 
farklı yerlerde farklı şekillerde kullanmıştır. 
Bunlar içinde ilginç olanlardan biri de Mors 
alfabesindeki rakamlardır. Mors sayıları: 0 ---
--, 1 .----, 2 ..---, 3 ...--, 4 ....-, 5 ....., 6 -...., 7 
--..., 8 ---.., 9 ----. ”  (Hazar, Şengönül, 2012: 
1) biçiminde yazılmaktadır.

Dillerin çoğunda sıfırdan ona kadar olan sa-
yıların ilk üç rakamın yazılış şekli ile sayı 
değeri arasında bir benzerlik olduğu görül-
mektedir. Dört rakamı da çoğunlukla ilk üç 

rakamın şekil benzerliğindedir. Pek çok dilde 
“sıfır” için bir karşılık bulunmamaktadır. Beş 
ve sonraki rakamlar bir sistem dâhilinde deği-
şim göstermektedir. “Çeşitli dillerde özellikle 
11-99 arasındaki sayıların ifade ediliş biçimi, 
10’un katlarının oluşumu, özel ve istisnai 
sayı adlarının dilde varlığı, hesaplamalarda 
10’luk, 20’lik, 50’lik veya 100’lük sistem-
lerin kullanılması dünya dillerinde farklılık 
gösterebilir.” diyen Bacanlı; “İngilizcede 
kural dışı eleven“11” ve twelve“12” sayıla-
rını bir kenara bıraktığımızda thirteen, fo-
urteen, fifteen, vb.; Rusçadaki odinnadtsat’, 
dvenadtsat’, trinadtsat’, vb. sayılarda bunu 
görmek mümkündür. Bunların etimolojik an-
lamı “10’un üzerine (1, 2,) 3, 4, 5, vb.”dir. 
Fransızcada 10’un katları 70’e kadar normal 
yolla (örneğin, harfiyen “beş + on” anlamına 
gelen cinquante< Latince quinquaginta< Ana 
Hint Avrupa pénk w e+(d) ḱomt) türetilmiş-
ken 70, 80 ve 90 sayılarında ilginç türetme 
yöntemleri görürüz.” tespitinde bulunuyor 
(Bacanlı, 2012: 77).

“Tüm yerkürenin ve tüm zamanların yazı gös-
tergeleri ve alfabeleri” üzerine 1880 yılın-
da Viyana’da yayımlanan Yazı Kitabı, “yazı 
göstergeleri, hiyeroglifler, sayı göstergeleri, 
alfabeleri vb. olmak üzere 300’ü aşkın tab-
lodan oluşmaktadır.” (Faulmann, 2005: xıı). 
Günümüzde kullandığımız Türk alfabesi,  bu 
kitaba 2005 yılında çevirmen tarafından ek-
lenmiştir.
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Türk “sayı sistemini Ahmet B. Ercilasun 
onarlı mangalara ayrılan Hun askeri düzenine 
dayandırmaktadır. Ona göre her manga kendi-
sinden önceki manga/mangalarla birlikte bir 
onluğu temsil etmekteydi. Bundan dolayı 2. 
mangaya “yirmi/yirmiler”, 3. mangaya “otuz/
otuzlar”, 4. mangaya “kırk/kırklar” vb. den-
mekteydi. Dolayısıyla, 11. asker ifade edil-
mek istendiği zaman “bir on” ya da “on bir” 
değil, bir yigirmi denmesi normaldi. Çünkü o 
asker birinci onluğa (mangaya) değil, ikinci 
onluğa (yirmilere) aitti; bir yigirmi „yirmiler 
mangasından (ikinci onluktan) 1. kişi‟ anla-
mına gelmekteydi. Ahmet B. Ercilasun’un 
bu menşe tezinin gerçekliği tartışılabilir, fa-
kat sayı sisteminin mantığını doğru verdiği 
kesin. Yani sonda söylenen rakam, “içinden 
değer ifade edilen bütün”ü göstermektedir. 
Nitekim bu sistem 10’dan küçük değerlerin 
ifadesi için de benzer şekilde kullanılmıştır.” 
(Daşdemir, 2013: 327).

Altay dillerinde bazı temel sözcük ve sayılar-
da benzerlik olmadığını ileri sürerek bu dille-
ri bir aile gibi görmeyen dilbilimcilere karşın 
“Üç dilde birden (Moğolca, Mançu-Tuñuzca 
ile Türkçede) ortak görünen yalñızca “4” sayı-
sı vardır. Ancak, bu durum daha soñuçlanmış 
değildir; çünkü bu vérilen bilgi, yalñızca sa-
yılara karşılık gelen sözcükleriñ ortak olma-
dığını söyler, oysa o sözcükleriñ herbiri di-
ğer dillerde de kaymış añlamlara sâhip ola-
bilir” diyen Doğangün, “Örneğin, Türkçede 
“bir” añlamındaki bir sözcüğü, Moğolcadaki 
“her, herbiri; tümü” añlamına gelen büri söz-
cüğüyle karşılaştırılabilir. Görüldüğü gibi 
añlamları çok yakın, nétekim Moğollar “bir” 
için bugün nigen sözcüğünü kullanmakta-
dır.” tespitinde bulunuyor (Doğangün, 2013). 
Araştırmacının “Bir” sayısının Altay dillerin-
deki karşılıkları ile ilgili şeması dikkat çeki-
cidir:

Altay dillerinde 10’a kadar olan sayılar:

Türkçe bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on

Moğolca neg khoyor gurav döröv tav corgaa doloo naym yös arav

Mançuca–
Tunguzca emu juwe ilan       duin sunja  ninggun  nadan jakuun uyun juwan

Japonca içi ni san şi       go roku şiçi haçi ku cuu

Korece il i  sam sa  o  yuk çil pal gu sip
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“Türk lehçelerinde 10’a kadar olan sayılar:

Türkçe bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on

Kazakça bir éki üş tört     bes altı jeti      segiz togız on

Uygurca bir ikki üç tört beş altä yettä sekkiz tokkuz on

Azerice bir iki üç dörd beş altı yeddi sekkiz dokkuz on

Hakasça pir iki    üs tört pes altı çeti segis    togıs      on

Yakutça biir ikki üs tüört   bies alta sette ağıs toğus     uon

Altay dillerindeki farklılığa karşın Türk leh-
çelerindeki benzeşme çok güçlüdür.

Bu çalışmada, Türkçedeki sayılarının ortaya 
çıkışları ile ilgili görüşler derlenerek, eski 
Türklerin av ile ilgili anlatımlarının, sayı ad-
larının ortaya çıkmasında etkili olduğu dü-
şüncesi üzerinde durulacaktır.

2. TÜRKÇEDEKİ SAYILARIN 
KÖKENLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

Türkçedeki on’a kadar olan sayıların, “Sıfır 
<Ar. śıfr , bir <AT *bįr, iki <AT *ēki, üç <AT 
*ǖç, dört <AT *tōrt, beş <AT * bēş = *pil 
<*bi+el, altı <AT *ālt(a), yedi <AT *yė t i 
~ dė t i, sekiz <AT * sėkir, dokuz <AT *tūġır 
kelimesinden gelmekte” (Hazar, Şengönül, 
2012: 9) olduğu bilinmektedir. “Türkçe sayı 
adlarının kökenine ilişkin açıklama deneme-
lerini Samoyloviç (JaPÇ) toplu olarak değer-
lendirmiştir. Bk. Malov: Marr Arm.” diyen 
Eren; 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 ve 1000 sayı adlarına madde başında 
yer vermiş ve etimolojileri hakkında erişebil-

diği pek çok kaynaktaki bilgilere atıf yapmış-
tır (Eren, 1999: 9).

Türkçede sayıları “ilk olarak Köktürk 
(Göktürk) metinlerinde görmekteyiz. [Sayılar 
-sıfır hariç-] Köktürk, Yenisey ve Eski Uygur 
Türkçesinde aynıdır: bir, eki, üç, tört, beş ~ 
biş, altı, yiti, sekiz, tokuz, on, yigirmi, otuz, 
kırk, elig, altmış, yitmiş, sekiz on, tokuz on, 
yüz, bin ~ min, tümen.” (Kaymaz, 2002: 419). 
Ancak bu sayıların rakam biçimindeki yazı-
lışları bilinmemektedir. 

“Parmakları sayma biçimi, sayıların adlan-
dırmaları ve etimolojik kökenleri türkçedeki 
sıra sayı sisteminin nasıl oluştuğunu görmek 
ve göstermek için yeterli ölçekleri sağlamak-
tadır.”  diyen Baştürk, Türkçede sayıların 
ortaya çıkışı hususunda “Vücut organlarıyla 
yakından bağlantılı olan Türkçedeki sıra sayı 
sisteminin oluşumu gerek parmakları sayma 
biçimine gerekse eldeki parmakların işleviyle 
yakın bağlantısı vardır.” iddiasında bulunu-
yor (Baştürk, 1995: 21,22). Mirşan, ise bu ko-
nuyu “PROTO-TÜRKLER’de SAYI diye bir 
soyutlama başlangıçta yoktur. Daha sonraları 
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sayı haline gelmiş cümleler vardır.” şeklinde 
yorumluyor (Mirşan 2015).

Bize göre Türkçede sayıların ortaya çıkışı 
fiillerle ilgilidir. Türkler göçebe bir hayatı 
benimsedikleri için hareketli bir yaşama alı-
şıktırlar ve ifadelerinin temeli de hareketle 
ilgilidir. Türkçe cümle yapısının esas ögesi 
yüklemdir. Genellikle cümleler fiil cümle-
si biçimindedir. Türkçedeki sayma sayıları, 
“Beş kardeş” oyunundaki gibi bir eğlence 
veya herhangi bir av hikâyesi anlatımı sonra-
sında ortaya çıkmış olabilir. Her halk oyunu 
veya hikâyesinin bir kültürel bilinçaltı ger-
çekliği vardır. Kültürel ürünlerin sözlü gele-
nekte aktarılırken bazı değişikliklere uğrama-
sı doğaldır.

Günümüzde oynanan “Beş Kardeş” oyu-
nunda “Çocuklara avucunu açıp “Buraya 
bir kuş konmuş”la başlayan tekerlemeyi 
bilirsiniz. Cüce parmaktan başlanır sayıl-
maya, “Bu görmüş, bu tutmuş, bu pişirmiş, 
bu yemiş ve bu da ‘Hani bana, hani bana?’ 
demiş” diye sürer...” (Eskioğlu, 2016). Kon-
, gör-, tut-, pişir-, ye-  fiilleri, bu oyundaki 
hikâyenin temel unsurlarıdır. Herhangi bir av 
hikâyesinde de benzer durum söz konusudur. 
Bu nedenle Türkçedeki sayma sayılarının or-
taya çıkmasında, eski Türklerin av ile ilgili 
anlatımlarının etkili olduğunu düşünüyoruz. 
Bu anlatımlarda; ur- (vurmak), ak- (düşmek), 
uç- (ölmek), tart- (kaldırmak), biş- (pişmek), 
al- (almak), ye- (yemek) fiilleri ile bir olay 

zinciri hikâye edildiğinde; bu hikâye urdı/
vurdu, akıdı (düştü), uçtı (öldü), tarttı (kaldır-
dı), bişti (pişti), altı (aldı), yeti (yedi), şeklin-
de ifade edilmektedir. Bu fiillerin gerçekleş-
mesinden sonra sa- (sağ / sağlıklı olmak) ve 
to- (doymak / tok olmak) durumları gerçek-
leşmektedir. Avın vurulduktan sonra pişirilip 
yenmesi ile gerçekleşen durum sakbiz (sağız, 
sağlıklıyız), tokbiz (tokuz, doyduk) şeklinde 
ifade edilmiştir. Av hikâyesi “son” şeklinde 
bitirilmiştir. 

Bir av hikâyesinin “beş kardeş” oyununda 
olduğu gibi parmaklar üzerinden anlatılma-
sı, sayma sayılarının ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamış olabilir. “Sıfır” değerinin Eski 
Türkçede olmamasını da bu şekilde izah ede-
biliriz. 

“Ur-” fiili zamanla bur- > bür-> bir- şekline, 
oradan da “bir” biçimine dönüşmüş olabilir. 
Tıpkı kö- >kör- veya To- > tor- > tür- > dür-
; ter-> der-> dir- biçimine dönüşmesi gibi 
“diri”, “der-“, “diril-“ vb. kelimeler “to-“ ile 
ilgilidir. “Akımak” , akı > iki; “uçmak”, uç 
>üç; “tartmak”, tart > tört > dört; “bişmek”, 
biş > beş; “almak” fiilinin görülen geçmiş za-
man hali “altı”; “yemek” fiilinin görülen geç-
miş zaman hali “yeti” > yedi’dir. Ayrıca “se-
kiz”, “dokuz” ve “on” sayılarının “sak biz” 
> sağ biz > sağiz > sekiz; “tokbiz” > tokuz 
> dokuz; “son” > on şeklinde bir gelişmenin 
sonucu oldukları düşünülmektedir. 
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Türkçedeki sayıların kökenlerine ilişkin ola-
rak tespit ettiğimiz görüşler aşağıya çıkarıl-
mıştır:

Sıfır:

Basıldığı dönemde “yer kürenin ve tüm za-
manların yazı göstergeleri ile alfabelerinin 
derlendiği” düşünülen Yazı Kitabı’nda, top-
lam 35 ayrı karakterdeki rakam dizilişi birden 
itibaren muhtelif sayılara kadar gösterilmiş 
fakat bu dillere ait yazım biçimlerinin hiçbi-
rinde sıfır değerinin karşılığı verilmemiştir.1 
Arapçadan Türkçeye geçen “sıfır”ın etimolo-
jisi ve diğer dillerdeki, özellikle Türkçedeki 
karşılıklarının tarihî seyri araştırılmaya değer 
bir husus olarak gözükmektedir. 

“Sıfır adı Türkçeye Arapçadan alınmıştır ve 
Araplara da antik Hint dili olan Sanskrietçede 
boşluk anlamına gelen shunya kelimesinden 
değişerek geçtiği tahmin edilmektedir. Eski 
matematikçilerden “El Harezmi” (780-850) 
zamanında; shunya sözcüğü, sifr olarak ter-

1  Yazı Kitabı’nda; Meksika (s.16, 17), Eski Mısır (s. 
35), Himyeri (s.40), Etiyopva ve Habeş (s. 42), Çin 
(s. 53), Çivi yazısı (s. 68), Finike (s. 78), Samiriye 
(s. 79), İbranice (s. 80), Kalde (s. 86), Ermeni (s. 
92), Gürcü (s.94), Arap (s.97), Devanagari (s. 132), 
Nepal (s. 135), Bengali (s. 137), Oriya (s. 138), 
Telugu (s.140), Tamil (s. 142), Malabari (s. 143), 
Sinhala (s. 144), Birman (s. 148), Siyam (s. 150), 
Kamboçya (s.154), Cava (s. 157), Kuzey Run (s. 
162), Mösogotça (s. 164), Kelt Ozan (s. 166), Eski 
yunan (s. 170), Yunan matbaa (s. 178), Glagol (s. 
184), Kiril (s. 185), Etrüsk, Romen (s. 192), Mors 
(s. 236) ve Türk (s. 295) olmak üzere 35 ayrı rakam 
biçimine yer verilmiştir. 

cüme edilmiş ve bu sözcük pek çok Avrupa 
dillerinde kullanılan yokluk sözcüğüne kar-
şılık gelen sözcüklerin temelini oluşturmuş-
tur.” (Hazar, Şengönül, 2012: 2). “Sıfır” 
değeri için çağdaş Türk lehçelerinin bazıla-
rında “sıfır” (Azerbaycan Türkçesi, Türkiye 
Türkçesi), bazılarında ise (Başkurt, Kazak, 
Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur 
Türkçelerinde) Rusça “nul’” veya “nol’” ke-
limesinin benzerleri kullanılmaktadır.

Bir:

Baştürk, “Bir <Işaret parmak) = Türkçedeki 
bir sıra sayısı için aynı sonucu içeren iki çö-
zümleme mümkündür. Birinci olarak denebi-
lir ki eğer parmakları sayma biçimi ile morfo-
lojik verilerden hareket edilirse ‘bir’ sayısının 
BEN (EGO) merkezli bir anlam içermekte ol-
duğu görülecektir.” iddiasında bulunmaktadır 
(Baştürk, 1995:16). 

Bazı araştırmacılar, “Köktürkçede (e)b + (e)r 
şeklinde yazılır. Pigdoram yazısından ideog-
ram yazısına geçişte çadır (eb> ev> üy) şekli-
ne benzeyen çadır resmiyle birinci teklik kişi 
ben ve benlik, kurulan ilk otağ, alperene ben-
zeyen kolları efe gibi açık olan yiğit ise kol-
ları açık bir er şeklinde ifade edilir. Bir sayı 
adından birleşiklik, müttehitlik anlamı Eski 
Türkçede bir(i)ki şekliyle karşımıza çıkmak-
tadır. “Birik- (<*bîrik-) ‘birleşmek, bir araya 
gelmek’ fiilinden i- zarf-fiil eki ile türemiş 
olan bu kelime Türk dil ve lehçelerinde Birge 
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(Yak. bîrge) ‘birlikte, beraber’ anlamıyla ya-
şamaktadır.” (Tekin, 2006: 75).” görüşünde-
dirler (Hazar, Şengönül, 2012: 2).   

Mirşan ise “BU-ER kelimeleri sonra-
dan bitişmiş ve BİR olmuştur... BU-ER 
ifadesi, “BU’ya ER’miş, erişmiş, HAN, 
HÜKÜMDAR olmuş” demektir... Bu yüzden 
TANRI’yı işaret eder.” fikrini savunmaktadır 
(Mirşan, 2015).

İki:

Köl Tigin Yazıtı’nın doğu yönünde “Üze kök 
tengri asran yağız yir kılındukda ikin ara kişi 
oglı kılınmış.” (Tanyeri, 2011: 100) cümle-
sinde “iki” kelimesi geçmektedir. Hazar’a 
göre “Hakanın kardeşinden önce yardımcısı 
hatun unvanındaki eşidir. İki sayısının oluşu-
muna bu eş kavramı hizmet etmiş olmalıdır. 
Onun için eşlere çift ifadesi de kullanılmak-
tadır. Türklerde eskiden beri, benzer olanla-
rı (ikizleri) ifade etme, daha çok vücutta çift 
bulunan organ adlarında r:z denkliği şeklinde 
(göğüs < köküz <kökür) arkaik bir unsur ola-
rak korunmuştur (Hazar, 2007).

Baştürk’e göre ise  “İki -ikki (orta parmak)= 
Vurgu anında konuşmacıların kullandığı -k - 
sesi vücudun çift organlarını adlandırma keli-
melerinde de kullanılır: parmak, kulak, ayak 
vs. Ayrıca bu sesin “gerekeni yaptık, örneğin-
de görüldüğü gibi geçmiş zamanda çekilmiş 
fiillerde birinci çoğul şahıs eki olarak kulla-
nılması gösteriyor ki “bir”e oranla “iki” bir 

çokluk (veya bir çiftelilik) anlamı içermek-
tedir.” (Baştürk, 1995: 16). Ayrıca “Marcel 
Erdal‟a göre ET iki /eki kelimesinin de “ek” 
kelimesiyle ilişkisi vardır.” (Daşdemir, 2013: 
324) ve “EYKİ (eşi, yansıması, benzeri, ikin-
cisi) kelimesi de kısalarak İKİ sayısını mey-
dana getirmiştir.” (Mirşan, 2015) diyenler de 
bulunmaktadır.

Üç:

“Ana Türkçede ünlüsü uzun olan üç, Eski 
Türkçede (Orhon Yazıtları’nda) çu üç şeklin-
de geçer. Ters Y (ç) işaretinde üç çubuk bulu-
nur. Kazak Türklerinde küçük, orta ve büyük 
olmak üzere üç yüz (üç boy, üç ordu) vardır. 
Yüz; taraf, yön, parça anlamında kullanılır 
(İsmail, 2002: 48). Ordumuzdaki yüz kişiden 
oluşan bölüğün başı olan yüzbaşı rütbesi bu-
radan gelmektedir.” (Hazar, Şengönül, 2012: 
4).   

Baştürk, “‘üç’ sıra sayısının ilk şekli «yüç»tür. 
Ancak keçua dilinde ‘k’ sesine denk düşen ‘y’ 
sesi zamanla kullanılmaz olmuştur. Türkçede 
bu sayının ‘k’ harfiyle yazılması durumun-
da “küç” oluyor ki bu da günümüz anadolu 
türkçesinde “güç, kuvvet, kudret” anlamında 
kullanılmaktadır. Parmakları sayma tarzına 
göre değerlendirirsek demek ki yüzük parma-
ğın işaret ve orta parmakla bir araya gelmesi 
bir nesneyi daha sağlam tutabilmek için bir 
«güç» oluşturmaktadır.” yorumunu getiriyor 
(Baştürk, 1995:17). Mirşan ise “UÇ (en yük-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:247 K:281
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

56

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

sek yer) kelimesi ÜÇ sayısını oluşturmuştur.” 
diyor (Mirşan, 2015). 

Dört:

“Dört Eski Türkçede tört şeklindedir. Tör; 
evin (ev <eb), Eskiden Türklerin belli bir otu-
rum planı olan, bozkır kültüründe yaşamaya 
uygun çadırlarının, yani odalarının başköşe-
sidir. Töreyi uygulayan, toplumun ileri ge-
lenleri bu yere otururlar. Tö- “oluşturmak” 
filinin üzerine geniş zamanın sıfat fiil eki ge-
lerek (tör <AT tōr) türetilmiştir. Sonra da Eski 
Türkçede bugün fonksiyonunun yitirmiş olan 
+t çokluk eki gelerek tö-r+t olmuştur (Hazar, 
Şengönül, 2012: 5).    

Baştürk, “‘Dört’ sıra sayısı bir kollektif, çok-
luk anlamı içermektedir. İkinci sonuç ise kü-
çük parmak ‘dörmek - karıştırmak’a yarayan 
bir araç olarak değerlendirilebilir. Nitekim 
fransızca bu sıra sayısının adlandırılma-
sı kulakla ilgili anlamına gelen (auriculaire 
-oreille) kelimesi kullanılmaktadır.” diyor 
(Baştürk, 1995: 18).

“DÖRT sayısı TOĞ-UR, TÖR-ET, TÖRT 
aşamalarından geçerek bugünkü haline 
ulaşmıştır. TOĞ-UR(AN) KADIN, TÖR-
ET(ER), yani TÖR denilen, evin en mutena 
köşesine oturur. Anlamı zamanla kaybol-
muştur.” (Mirşan, 2015) düşüncesine karşın, 
“Türkçe’deki ‘Dört’ kelimesinin kökeninde 
de Yunanca ‘Tetra’ kelimesi var.” diyen de 
bulunmaktadır (Açıkalın, 2015). Eren, bir-

çok araştırmacının görüşünü inceleyerek 
“Bilimsel yayınlarda sık sık Moğolca dörben 
biçimiyle birleştirilmiştir. Örn. Schmidt’e 
göre (MSFOu, 67: 366), bu birleştirme kuş-
kuya yer vermeyecek kadar açıktır.” diyor 
(Eren, 1999: 121).

Beş:

Bazı araştırmacılar “beş” için, “Türk dili ta-
rihinde beşin çok önemli bir yer kapladığı 
görülmektedir. Türk dilinde beşin varyantla-
rı şöyledir: AT bįş > ET beş ~ biş> OT beyş 
~ biş ~ beş> ÇT (Tkm.) baş ~ (Kzk.) bes ~ 
(Bşk.) biş ~ (Koy.) bis ~ (Tuv.) bej ~ yükselen 
diftonglu şekilleriyle bieş (Hor.), bies (Yak.); 
alçalan diftonglu şekliyle beiş (Kara.); paş 
(Şor.), peş (Sal.), pis (Hak.), pes (S. Uyg.) 
(Kaymaz 2002: 423), (Tat.) bįş (Tekin, 1975: 
3) tespitinde bulunuyorlar.

“Ana Türkçede kelime bēş şeklinde uzun ün-
lülü olmalıdır (Tekin, 1975: 265). Eski Batı 
Türkçesi ve Eski Doğu Türkçesi dönemi 
düşünülürse akla l=ş denkliği (lambdacism 
“l’leşme”) gelmektedir (Ceylan, 1997: 114). 
Çuvaşçada pilĩk ‘beş’ şeklindedir (Ceylan, 
1996: 177). Bu bize temel kelimeler içe-
risinde yer alan organ adlarından el ve za-
mirlerden de ben (bi+n) kelimesini düşün-
dürmektedir. Bir sayısındaki anlamdan yola 
çıkarak birinci kişi ifadesi ile beş parmağı 
gösteren el kelimelerinden (bi+el> pil = 
bēş) yola çıkarak birincil şeklin l fonemiy-
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le olması gerektiği düşünülebilir. O zaman 
*bi+el[+lik] ‘beşlik’ şekli tasavvur edilmiş 
olur. Çuvaşçada pillĩkĩn ‘beş kişi’ ifadesin-
de pillĩk bu yaklaşımımızı desteklemektedir. 
Organ adlarında dualiteyi ifade eden l, ş, (ç, 
j); r, z, s şeklindeki ses gelişimi de bu l=ş 
denkliğini desteklemektedir. Bozkır kültürü 
yaşayan Eski Türkler memleketin yönetimini 
bir vücuda benzeterek sağ ve sol olmak üzere 
iki ele bölerek sağlamışlardır. Bu üleştirmede 
beşer ifadesi dikkat çekicidir. Eski Türkçede 
üleştirme eki +(r)Ar idi; bişer yüz er ifadesin-
de geçen beşin sonundaki ş sesi örneksenerek 
yitirer yerine yitişer yazılmaya başlanmıştır 
(Gabain 1998: 75).” tezlerini ileri sürmekte-
dirler (Hazar, Şengönül, 2012: 6).

Baştürk, “Türkçe ‘beş’ adlandırması farsça 
panca’ kelimesinden çok yine türkçe ‘baş-
şef’ kelimeleriyle bağlantı kurulmasında fay-
da vardır. Çünkü bu sayı sözgelimi “başkan” 
kelimesindeki ‘baş’ kelimesiyle fonetik bir 
benzerlik göstermektedir.” derken (Baştürk 
1995:18); Açıkalın,  ‘Beş’ kelimesinin de, 
Pende, Panka, Panca ve Penç kelimeleriyle 
soyu aynı.” iddiasında bulunuyor (Açıkalın 
2015). Eren ise “Yaygın bir inanca göre, 
Hint-Avrupa (Sanskrit, Tohorca, Farsça) dil-
lerinden alınmıştır” diyor (Eren, 1999: 48).

Altı:

“Türkçedeki “‘altı’ sayısının daha çok türk-
çedeki “art”, “artı” ve “artık” kelimeleriyle 

yakın bağlantı kurulmasında isabet olacağı-
nı düşünüyoruz.” (Baştürk, 1995:19) diyen 
Baştürk’e karşın; “Türkçede kelime sonu ün-
süz çiftlerinden birisi lt#’dir. Eski Türkçede 
bir üst onluk söylenir ama sayının değeri bir 
alt onluktur. Altı kırk (36), otuz altı (otuz+ø 
alt+ı “belirtisiz isim tamlaması”, otuz+un 
alt+ı “belirtili isim tamlaması”) demektir. 
Üstün zıttı alttır. Üstte ilk el olan beş varken 
altta ise ilk sırayı altı (6) alır. Al- fiil kökün-
den geldiği düşünülmektedir. Altı, [al-mak> 
al-dı / al-tı / alt / alt-dı] (Çağbayır, 2007: 223). 
Yaşayan Türk lehçelerinde altıyı karşılaştırın-
ca bir isim kökünden geldiği iddia edilebilir.” 
(Hazar, Şengönül, 2012: 7) görüşünde olan 
bilim insanları mevcuttur. 

Yedi: 

Baştürk’e göre “Türkçede ‘yedi’ sıra sayısı-
nın adlandırılmasında izlenen yöntem biraz 
daha değişik şöyle ki yedinci olarak sayılan 
nesne söz konusu olduğunda o nesnenin adı 
söylenir. Kelimenin kökünde kullanılan ‘id, 
ad’ kullanımları da buna işaret etmektedir. 
Buna karşın sözgelimi bir keçua dili yedinci 
nesneyi yedi sayısına eklenen, 1. ve 2. çoğul 
şahıs eklerinde de kullanılan ‘çis’ ekiyle bir 
çoğul hale sokmaktadır.” (Baştürk, 1995:20).

Mirşan ise “EZ ED A EM kelimeleri sıkışa-
rak EZ EDİ, ZEDİ, sonra da YAKUTLAR’da 
SETİ; KAZAK ve KIRGIZLAR’da CETİ; 
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ÖZBEK, TÜRKMEN, AZERİ ve bizde YEDİ 
olmuştur.

PROTO-TÜRKÇE’deki SETİ kelimesi BATI 
dillerine SETTE, SEPTE, SEPTEM, SEVEN 
SIEBEN şekillerinde girmiştir. O dillerde 
bu kelimenin hiç bir anlamı yoktur. Ama 
PROTO-TÜRKÇE kökenine inince karşı-
mıza EZ ED A EM (GÖKLER’den YER’e 
YILAN gibi DÖNE DÖNE inen TANRI 
KUDRETİ ile güçlenme töreni, TAKDİS 
MERASİMİ) anlamı çıkar. YEDİ sayısının 
kutsallaşmış anlamı (ÜÇLER, BEŞLER, 
YEDİLER, KIRKLAR gibi) buradan gelir.” 
diyor (Mirşan, 2015).

Ayrıca “Tanrının yani mükemmeliyetin ifa-
desi olan yedi, Türkçedeki DLT yėt- ~ çėt- 
“yetmek, başarmak, erişmek, gütmek, hak-
kını vermek” <ET yit- ~ yät- <Ana Altayca 
*det- fiil kökünden gelmektedir. Fiilden isim 
yapan çok eski (Gabain, 1998: 51) “-i” zarf-
fiil ekini alarak dilin anahtar kelimelerinden 
olan 7 rakamını karşılayan sayı adını (yiti) tü-
retmiştir.” görüşü de savunulmaktadır (Hazar, 
Şengönül, 2012: 7).

Sekiz:

Hazar ve Şengönül’e göre “AT sēk- ‘sıçra-
mak, dörtnala gitmek’ fiilinden sēki gelir. 
Sekinin üst yüzünde dört, alt yüzünde de 
dört köşe olmak üzere sekiz köşe vardır. Bu 
sēki’nin sonuna eskiden benzerlikleri anlatan 

çokluk eki olan, dualiteyi gösteren r ünsüzü 
gelmiştir (Hazar, Şengönül, 2012: 8).   

Baştürk ise “Sekiz (orta parmak) : Türkçe sıra 
sayı sisteminde bu çoğul ekini daha çok se-
kiz sayısında görmekteyiz. Bu çoğul eki ki 1. 
ve 2. çoğul zamirleri (biz, siz) ile yine aynı 
şahıslarda çekilen fiillerin yanı sıra vücudun 
çifte organlarına adlandırmada kullanılan 
‘göz’, ‘diz’, ‘göğüz’, ‘geniz’, ‘omuz’, ‘ikiz’ 
vs. gibi kelimelerde de kullanılır.” görüşün-
dedir (Baştürk, 1995: 20).

Dokuz:

“AT *tūġ “tuğ, sancak” kelimesinin çoğulu 
*tūġır “sağ ve sol sancaklar” olmalıdır. Altay 
Türklerindeki manyak (maniakh) adlı şaman 
hırkasının (geyik derisinden yapılmış cübbe-
nin) sağ omzundaki dört, sol omzundaki beş 
çıngırak veya kukla gibi hakanın sağ ve sol 
tarafında dokuz tuğ bulunmalıdır. Yönetimde 
dört buduna hükmeden soldaki (doğudaki) 
dört tuğ, biri merkeze bağlılığı ifade eden 
batıya akınlar yapan beş tuğ düşünülebilir. 
Uygurlar döneminde bazı boyların eklenme-
siyle bu sayılar artmıştır.” (Hazar, Şengönül, 
2012: 9). 

Baştürk, “Dokuz (işaret parmak): Son ek 
itibariyle ‘altı’ sıra sayısına uyum göste-
ren ‘yedi’ sıra sayısı gibi ‘dokuz’ da büyük 
olasılıkla -z- ünsüzünü kabullenerek ‘sekiz’ 
sıra sayısına uyum göstermiş durumdadır.” 
(Baştürk, 1995: 20) görüşünü ileri sürüyor. 
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Karakurt ise, “(Dok/Doğ) kökünden türemiş-
tir. Bu kök, doğmak, doğa, dokumak, doymak 
anlamlarını içerir. Doksan sayısı da bu rakam-
dan türemiş bir sözcüktür. Kutlu alamet kabul 
edilen Tuğ kelimesi ile bağlantısı önemlidir.” 
değerlendirmesini yapıyor (Karakurt, 2011). 

On:

“On (baş parmak): Türkçede ilk onluk siste-
min sayısı olan ‘on’ kökenine eklenen ‘s-’ 
sesiyle birlikte “son, bitmişlik” anlamını 
içermektedir. Bu da parmak sayma biçimine 
göre artık elde sayılacak parmağın kalmadı-
ğına işaret etmektedir.” (Baştürk, 1995:21). 
“Hasan Eren, Ural dillerinin bir kolunda 10 

anlamında kullanılan bir mıs sözünün bu-
lunduğunu, bunun Macarca harminc „30‟ 
(< xarm-misz: Mac. harm/három „3‟ + mis 
„10‟) sayısında korunduğunu belirterek alt-
mış, yetmiş kelimelerindeki /mİş/‟i üçüncü 
bir dilden alıntı kabul etmektedir.” (Daşdemir 
2013: 324).

Diğer Bazı Sayılar: 

Bir’den on’a kadar olan sayma sayıları-
nın dışındaki temel sayılar, TDK’nun Türk 
Lehçeleri Sözlüğü’ne göre2 çağdaş Türk leh-
çelerinde aşağıdaki gibidir:

2  http://www.tdk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 03.03.2016
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Türkiye 
Türkçesi

Azeri 
Türkçesi

Başkurt 
Türkçesi

Kazak 
Türkçesi

Kırgız 
Türkçesi

Özbek 
Türkçesi

Tatar 
Türkçesi

Türkmen 
Türkçesi

Uygur 
Türkçesi

Yirmi iyirmi yiğirmi jıyırma cıyırma yigirmä yigirmi gaytala-
mak täkrarlimak

Otuz otuz utız otız otuz ottiz utız otuz ottuz

Kırk gırŋ kırk kırık kırk kırk kırık kırk kırık

Elli älli illi elüv elǖ ellik illi elli ällik

Altmış altmış altmış alpıs altımış àltmiş altmış altmış altmiş

Yetmiş yetmiş yitmiş jetpis cetimiş yetmiş citmiş yetmek yätmäk

Seksen säksän hikhän seksen seksen säksàn siksän seğsen säksän

Doksan doɧsan tukhan toksan tokson toķsàn tuksan toğsan toksan

Yüz yüz yöz jüz cüz yüz yöz yüz yüz

Bin miŋ miŋ mıŋ miŋ ming miŋ müŋ miŋ

Yirmi:

Yirmi sayısı için “Yirmi < yigirmi sayısını 
ise Ramstedt, Moğolca „iki, ikili, çift‟ keli-
mesiyle ilgili görerek „iki katına çıkar-, çift 
yap-‟ anlamında jigür- fiilinden yapılmış bir 
isim olarak değerlendirmektedir. Daha önce 
belirttiğimiz “ilk sayı sayma faaliyetlerinin 
el, bazen de el ve ayak parmaklarını saymak-
tan doğduğu” görüşünü dikkate alırsak bu 
yaklaşım makul gözükmektedir. Zira iklimsel 
koşullardan dolayı çıplak ayakla dolaşmayan 
Türk ya da Moğol’un, ayak parmaklarını say-
mak yerine el parmaklarını gösterip “bunun/
bunların iki katı kadar” demesi tabiidir.” gö-
rüşünü paylaşıyor (Daşdemir, 2013: 324). 

“Yirmi” için kullanılan Uygur Türkçesindeki 
“täkrarlimak” ve Türkmen Türkçesindeki 
“gaytalamak” kelimeleri de bu tezi destek-
lemektedir. Ayrıca Altaycada “teer-“ dön-
mek, dolaşmak, ”tegertü” dönme, çevrilme 
anlamındadır (Naskali, Duranlı, 1999: 172). 
Erzurum ağzında kullanılan “değirmi” keli-
mesi de yuvarlak anlamında kullanılmakta, 
“yirmi”ye igirmi veya icirmi denmektedir. 
Bize göre, taş-> daş-> aş- fiilinde olduğu gibi 
(t> d> Ø) tegirme> degirmi> igirmi > iyirmi> 
yirmi biçimine dönüşmüştür.

Elli:

Daşdemir, elli sayısı için “elli sayısının (elik 
/ ällik / elüw / elüü / ill / ilĭg vs.) ‘el’ anla-
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mındaki ET elig kelimesinden geldiği anlaşıl-
maktadır. Georges İfrah’a göre bu, günümüz-
de hâlâ Anadolu’da uygulanmakta olan eski 
bir parmak hesabının kalıntısıdır: Bir elin beş 
parmağı başparmak aracılığıyla sayılır, ta-
mamlanınca diğer elin ilk parmağı bükülür, 
sonra tekrar aynı yöntemle beş parmak sayılır 
ve bükülmüş olan parmak açılır. Bir elin par-
makları sayıldıkça diğer elin parmaklarının 
kapatılıp açılması suretiyle, 50 sayısına (5 
x 2 x 5 = 50) ulaşıldığında bütün parmakları 
açık bir “el” ortaya çıkar.” düşüncesindedir 
(Daşdemir, 2013: 324).

Altmış, Yetmiş:

Bacanlı, “Altmış ve yetmiş sayılarındaki /alt/ 
ve /yet/ ses birliklerinin altı ve yedi (< Eski 
Türkçe yeti) sayılarıyla ilişkili olduğu açıktır, 
ama sonlarındaki -\-mış/+miş ekinin başka 
bir sayıya veya isim soylu kelimeye eklendi-
ğine dair elimizde hiçbir veri yoktur.” diyor 
(Bacanlı 2012). Ölmez ise “altmış maddesin-
de +mış ekinin işlevinin belirsiz olduğu belir-
tilir (Ölmez, 2008: 411).

Seksen, Doksan:

Bacanlı, “Seksen ve doksan sayılarındaki 
+an/+en eki köken bakımından on sayısına 
gider: sekiz on, dokuz on. Bu yönleriyle bu 
iki sayı, 10 un 20-90 arası katlarının açıkla-
nabilir ve mantıklı olan tek türetme örnekle-
ridir.” tespitinde bulunuyor (Bacanlı, 2012).

3. SONUÇ

“Türk lehçeleri arasında oldukça farklı sayı 
sistemlerine rastlanmaktadır. Çuvaşça ve 
Yakutçanın, çoğunluk lehçelerden bir hay-
li uzak karakterine rağmen genel sayı sis-
teminden hemen hemen hiç sapmaması; 
Karaçay-Malkar, Salar, Halaç lehçelerinin 
ayrı taban sistemlerine dayanması, öte yan-
dan Sarı Uygur lehçesinin eski sistemi aynen 
sürdürmesi bu konuda dikkat çekmektedir.” 
(Daşdemir, 2013: 329).

Eski Türklerin av ile ilgili anlatımlarının, sayı 
adlarının ortaya çıkmasında etkili olduğu ka-
nısına varılmıştır. Türkçede fiil, ifadenin te-
mel unsurudur. Sayma sayılarının da fiiller-
den türemiş olması ihtimali dikkatten uzak 
tutulmamalıdır. Bir av hikâyesi, zamanla par-
maklar da kullanılarak anlatıldıkça, sayma 
sayılarına dönüşmüş olabilir.

“Sıfır” sayma sayılarının içinde yoktur. Bu 
nedenle “sıfır” değerinin hesaplama ile bir-
likte dillere girdiği ve sayma sayılarından çok 
sonra ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu kavra-
mın Eski Türkçede “boş”, “kergek”, “yok” 
anlamlarında bir karşılığı olmalıdır. Ancak 
eldeki metinlerde böyle bir kayda rastlanıl-
mamıştır.

Eski Türkçedeki “Ur-” fiili “vurmak”, “bar-” 
fiili de “varmak” biçimine dönüşmüştür. “Bir-
“, “vermek” şeklindedir günümüzde. “İr-“ fi-
ili Türkiye Türkçesinde “er-“ biçimindedir. 
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Bu fiillerden birinin “bir” sayısının doğması-
na sebep olduğunu düşünüyoruz. Bar-> ber-> 
bir- > bir veya Ur- > vur-> bur-> bür-> bir-> 
bir şeklinde tarihî seyir izlemiş olabilir. Av 
hikâyesi olduğu dikkate alındığında, “bir” sa-
yısının “ur-“ dan türeme ihtimali kuvvetlen-
mektedir.

“Akmak” (düş-, in-) , ak+ı > eki > iki olmuş-
tur. “Ak” kelimesi hem isim kökü hem de fiil 
kökü olarak görev yapmaktadır. Ak- fiili sıvı-
lar ile bazı katı cisimlerin yukarıdan aşağıya 
doğru hareketine verilen addır. Buğday yırtı-
lan çuvaldan akar. Seri halinde düşme veya 
dökülmeye “akmak” denir. Petrol ve benzeri 
renkli akıcıların bilinmediği dönemlerde sı-
vıların yani suyun rengi aktır. Su “aydınlık” 
olarak bilinir ve “Yüzün ak olsun” şeklindeki 
temennilerin; hem temizlik, saflık hem de ay-
dınlık, mutluluk talebi olduğu bilinmektedir. 
“Yak-“ fiilinden “yakı” türediği gibi, “ak-“ 
fiilinden de “akı” türemiştir. “Akı” kelimesi, 
avın düşmesini temsil edeceği gibi avını ba-
şarıyla düşüren avcının yüz akı olmasını da 
sembolize edebilir.

Vurulan av ölünce uçar, öbür dünyaya gider. 
Orhun Türkçesinde “Uç-: Göçüp gitmek, 
ölmek” (Tanyeri, 2011: 1639) anlamına gel-
mektedir.  “Uçmak”, uç >üç biçimine dönüş-
müştür. “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-“ fili-
nin hem de “uç” isminin anlamlarını birlikte 
içermektedir. 

“Tartmak” fiili de tart > tört > dört biçimine 
dönüşmüştür. Günümüzde bir ağırlığın ölçüm 
işine verdiğimiz ad, eskiden “kaldırmak” an-
lamına gelmektedir. Terazinin olmadığı de-
virlerde tartma işi yerden kaldırarak kantara 
asılan ağırlıkların ölçümü şeklinde yapılmak-
ta, bu iş için el kantarları kullanılmaktaydı. 
Bu aletlerin üretilmediği dönemlerde ise do-
ğal olarak bir koyun, koç ya da herhangi bir 
av ele veya kucağa alınarak ağırlık tahmini 
yapılmaktaydı. Bu nedenle tart- kaldırmak 
anlamında kullanılmıştır. 

“Bişmek”, biş > beş biçimine dönmüştür. 
Av merasiminin avlanmadan sonraki ikinci 
önemli ayağı avların ziyafete dönüşmesidir. 
Av eğlencesi zevkinin yerini, avların pişiril-
mesi ile yemek lezzeti alır. Bu safhaya kadar 
yapılanlar genellikle bireyseldir. Anlatıcı tek 
başınadır çoğu zaman. Vardım/vurdum, akı-
dı, uçtı, tarttım, bişti vb. Sonraki işler birlikte 
de tek başına da olabilmektedir.   

“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 ge-
riye “altı” kalmaktadır.   Aldıktan sonrasında-
ki faaliyet “yeme” işidir. 
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“Yemek” fiilinin görülen geçmiş hali “yeti” > 
yedi’dir. Yeti ben > yedim/ yeti biz > yedik bi-
çimlerinde ifade edilen fiil şahıs eklerinin düş-
mesiyle “yeti > yedi” olmuştur.  Doğaldır ki 
avını avlayıp pişirip yiyen kişi sağlıklı olacak 
ve doyacaktır. Aynı avla beslenen otağ birey-
leri de doyacak ve sağlıklı olacaklardır.  

“Sakçı” koruyucu, bekçi; “sakı-“ beklemek, 
korumak (Naskali, Duranlı, 1999: 148) ve 
“sag” sağlık, esenlik (Mahmûd el Kâşgarî, 
2007: 462) anlamındadır. Sa- > sak > sağ bi-
çimi, birinci çokluk ekiyle birlikte  “sak biz” 
> sağ biz > sağiz > sekiz şekline dönüşmüştür.

“Togus” dokuz; “tok” refah, tok anlamına gel-
mektedir (Naskali, Duranlı 1999: 179).  “Toq”  
toq kişi, iyice doymuş adam (Mahmûd el 
Kâşgarî, 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 genellik-
le doyma ile neticeleneceğinden  “song” keli-
mesi son, sonra (Naskali, Duranlı, 1999: 156); 
“Herhangi bir cismin ya da eylemin sonu” 
(Mahmûd el Kâşgarî, 2007: 500)   anlamına 
gelmektedir. Song > son >  on şekline dönüş-
tüğü düşünülmektedir. 

Anlatıcı birinci tekil kişi olursa muhtemel bir 
av hikâyesinin özü şu ibarelerden oluşur:  

Vurdı ben/vardı ben(vurdum/vardım), akı-
dı (düştü), uçtı (öldü), tarttı ben (kaldırdım), 
bişti (pişti), altı ben/altı biz (aldım/aldık), yeti 
ben/yeti biz (yedim/yedik), sak ben/sak biz 
(sağım/sağız, sağlıklıyız), tok ben/tok biz (to-
kum/tokuz, doyduk) ve song (son). Günümüz 
Türkiye Türkçesinde bu fiiller bir, iki, üç, dört, 
beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on şekline dö-
nüşmüştür. 

Türkiye Türkçesinde kullanılan diğer say-
ma sayılarındaki temel adların (yirmi, otuz, 
kırk, elli, atmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz 
ve bin) bazılarının da ( kırk, yüz, bin)  ben-
zer izahlarla fiillerden türemiş olacağı ihtimali 
düşünülebilir. Atmış, yetmiş, seksen ve dok-
san sayılarının altı, yedi, sekiz ve dokuzdan 
türediği açıktır. “Kırk” kırk-, “yüz” yüz-, ve 
“bin” bin- fiillerinden türemiş olması kuvvetle 
muhtemeldir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Forming the basis of mathematics, numerals are significant building blocks of linguistics as 
well. We don’t know have any precise information on when numbers were first used; however it 
is estimated that numbers were used in speech long before the invention of writing. It is known 
that during the historical process, numerals were assigned other meanings than representing 
numbers, and these meanings have changed from society to society and from period to period. 
The shape and meanings of certain digits are thought to be related. For example, in Arabic, the 
digit one is composed of one line, the digit two is composed of two lines and the digit three is 
composed of three lines. The shapes of the first digits used in Turkish have not yet been iden-
tified. In this study, arguments on the emergence of cardinal numbers in Turkish are collected 
with a focus on the argument that old Turkish narratives on hunting were effective on the deve-
lopment of numbers. A new approach to find common truths is suggested upon comparison of 
different views. In our opinion, the emergence of numbers in Turkish are related to action verbs. 
As Turks were leading a nomadic lifestyle, they were used to an active lifestyle and the basis 
of their expressions was about actions. The main unit of Turkish sentence structure is the pre-
dicate. The sentences are generally formed with verb clauses. Turkish cardinal numbers might 
have emerged as a result of an entertainment such as the game “Beş Kardeş” (”Five Siblings”)  
or a hunting story.  It was surmised that hunting narratives of the Old Turks have an impact 
on the emergence of the names of numbers. The verb is the primary element of expression in 
Turkish. The possibility that the cardinal numbers were derived from verbs should also be ta-
ken into consideration. A hunting story might have turned into cardinal numbers  in time with 
the use of fingers in the narrative. “Sıfır” (“Zero”) is not a cardinal number. That is why it is 
believed that the value “zero” entered into languages through calculations and a lot later than 
cardinal numbers. This notion in Old Turkish must have a meaning such as “boş” (“empty”) 
, “kergek” (“nonexistent”), “yok” (”absent”). However, there is no such record of this in the 
available texts. The verb “ur-” In the Old Turkic Language became “vurmak” (“to hit”), and 
the verb “bar-” became “varmak” (“to arrive”). Today, “bir-” is “vermek” (“to give”). The verb 
“ir-” is “er-”(“to reach/to ripen) in today’s Turkish. We think that one of these verbs caused the 
development of the number “bir” (“one”). It might have followed a historical process as Bar-> 
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ber-> bir- > bir or Ur- > vur-> bur-> bür-> bir->. If we take the hunting story into consideration, 
it is more likely that it was derived from “ur-”. “Akmak” (”to flow”) (düş-, in- (”to fall”, “to 
descend”)), became ak+ı > eki > iki (two). The word “ak” functions as both a noun stem and 
a verb stem (as in “ak” meaning “white” and “ak-” meaning “to flow”). The verb ak- expres-
ses the downward flow/movement of liquids and certain solid objects. Wheat flows from the 
ripped sack. “Akmak” (”to flow”)  is the continuous falling/spilling movement of things. In 
times when oil and such colored fluids were not known, the colour of liquids, meaning water, is 
white. The water is known as “aydınlık” (”clear”) and wishes such as “Yüzün ak olsun” (”May 
your face be white/bright”) are known as a wish for both cleanness, pureness, and clarity and 
happiness. “Yakı” (“heat pack plaster”) derives from the verb “yak-” (”to burn”) and the word 
“akı”(“flux”) derives from the verb “ak-” (“to flow”). The word “akı” might both represent the 
fall of the catch and symbolize the word used to reflect the honor/the brightness that the hunter 
bears on his face (expressed by“yüz akı”). The catch flies to the other side when it is shot and 
dead. In the Orkhon Turkish, “Uç-” (“to fly”): means “Göçüp gitmek, ölmek” (“to pass away, to 
die”) (Tanyeri 2011: 1639).  “Uçmak” (“to fly”) became uç >üç (the number three). The word 
“uç” can be both a noun and a verb stem. “Uç” as a noun represents the final, the furthest part of 
something (as in “end”). “Uçmak” (“to fly”) represents heaven. “Uçurum”, (“cliff”) means the 
area where you fly or roll down from, the end of a road or a plane and it holds both meanings 
of “uç” as a verb and as a noun.  The verb “tartmak” (“to weigh”) became tart > tört > dört (the 
number four). The verb we use to express measuring a weight used to mean “kaldırmak” (”to 
lift”). In times when there were no modern scales, weighing was done by lifting weights from 
the ground and hanging them on the the scale to measure them, and hand scales were used to 
do this. And in times when these tools were not available, naturally a lamb, a ram or any hunted 
animal were held in arms and their weigh was estimated. That is why “tart-” (”to weigh”) is also 
used as “kaldırmak” (“to lift”). “Bişmek” (”being cooked”) became biş > beş (the number five). 
The second important part of the hunting ceremony is turning the catch into a feast. The taste 
of the food replaces the joy of hunting. Things done until this phase are usually individual. The 
narrator is usually alone. “Vardım/vurdum, akıdı, uçtı, tarttım, bişti” (I arrives/shot, it fell, flew, 
I weighed, it was cooked”) etc. Following jobs can either be done individually or collectively.    
The past tense of the verb “almak” (“to get”) is “altı” (also the number six). Everybody gets 
their share from the catch being cooked. When the subject pronouns “I > we” are respectively 
removed from the narrative “Altı ben > Aldım/ altı biz >aldık”, “altı” (”six”) is left.   The action 
following getting is “yeme” (“eating”). The past tense of the verb “yemek” (”to eat) is “yeti” > 
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yedi (“ate”> the number seven). When the subject pronouns “I > we” are respectively removed 
from the narrative “Yeti ben > yedim/ yeti biz > yedik”,  what is left is “yeti > yedi”  (“seven”).  
It is only natural that the person who hunts and eats the catch after cooking is healhty and full. 
The other members of the tent feeding on the same catch will also be full and healthy. “Sakçı” 
means guardian, watchman “sakı-“ means to wait, to guard (Naskali, Duranlı 1999: 148) and 
“sag” means health, welfare (Mahmûd el Kâşgarî 2007: 462). Sa- > sak > sağ with the subject 
pronoun “we” became  “sak biz” > sağ biz > sağiz > sekiz (the number eight). “Togus” became 
dokuz (nine), “tok” meaning full, welfare (Naskali, Duranlı 1999: 179).  “Toq” means “a person 
who is rather full” (Mahmûd el Kâşgarî 2007: 579).  To-> tok > dok with the subject pronoun 
“we” became “tokbiz” > tokuz > dokuz (the number nine). The purpose of hunting is to feed. 
Being fed and healthy, living in safety depends on this. As the hunting ceremony usually re-
sults in being full, the word “song” means “son” in modern Turkish meaning “the end, later” 
(Naskali, Duranlı 1999: 156); “The end of any object or action” (Mahmûd el Kâşgarî 2007: 
500). It is thought that the transformation of “on”, the word for number “ten”, happened as fol-
lowing: Song > son >  on. The essence of a possible hunting story is as below if the narrator is 
the first person singular: “Vurdı ben/vardı ben (vurdum/vardım), akıdı (düştü), uçtı (öldü), tarttı 
ben (kaldırdım), bişti (pişti), altı ben/altı biz (aldım/aldık), yeti ben/yeti biz (yedim/yedik), sak 
ben/sak biz (sağım/sağız, sağlıklıyız), tok ben/tok biz (tokum/tokuz, doyduk) ve song (son).” 
(meaning “I shot/arrived, it fell, it died, I lifted it up, it was cooked, I got/We got, I ate/we ate, I 
am alive/healthy/we are alive/healthy, I am full/we are full and the end.”) These verbs in today’s 
Turkish transformed into cardinal numbers “bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on” 
(respectively “one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten”). 
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maNga, “DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM” ŞARKISININ ELEŞTİREL 
TEORİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ1

THE EVALUATION OF maNga’s “I WAS BORN TO THE END OF THE 
WORLD” SONG IN CRITICAL THEORY CONTEXT

Nesli Tuğban YABAN
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara/Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ünlü müzik grup-
larından maNga’nın 2009 yılında çıkarmış olduğu Şehr-i 
Hüzün adlı albümünde yer alan “Dünyanın Sonuna Doğ-
muşum” adlı şarkısının Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) 
– Kültür Endüstrisi bağlamında söylem analizini yapmak ve 
şarkının video klibi ile birlikte anlam boyutunu irdeleyerek 
yorumlamaktır. Çalışmada, şarkıya eşlik eden video klip de 
aynı anlam bütünlüğünü sağlamaya yönelmiş olduğu için 
değerlendirme kapsamına alınacaktır. Dünyanın Sonuna 
Doğmuşum şarkısı ve klibi, kültür endüstrisinin sözünü 
ettiği sığlığın, gerçek dışılığın ve insanların şuursuzca tü-
ketim çılgınlığının bir parçası oluşunun altını çizmektedir. 
Şarkı sözleri günümüz yaşam tarzını, özellikle gençleri 
vurgulayarak 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 uymaktadır. So-
nuç olarak, şarkının ve klibin anlamsal boyutuyla yapılan 
değerlendirmede bugünün yaşamından, toplumundan ve 
bireyinden kesitler içerdiği görülmektedir. Her geçen gün 
kendi aklından uzaklaşan insan, kendisine içinde bulunduğu 
duruma ve hayatına ilişkin bir yabancılaşma yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori, Manga, 
Şarkı, Video Klip

Abstract: In this study, famous Turkish music group, 
maNga’s one of the songs of their album Şehr-i Hüzün 
(City of Blue), Dünyanın Sonuna Doğmuşum (I Was Born 
to the End of the World) will be analyzed in accordance with 
Frankfurt School (Critical Theory) – Culture Industry. Also, 
this song’s video clip will be explicated and commented on 
denotation. The main aim of this study is to give informa-
tion about Frankfurt School (Critical Theory) and Culture 
Industry issues and to conduct a discourse analysis of the 
song in accordance with Frankfurt School (Critical Theory) 
– Culture Industry. According to the aim, the scope of the 
study will include the lyrics of this song and also video 
clip images which will be described and commented on 
denotation. Especially some basic visual and subtitle parts 
of the video clip will be evaluated according to popular 
culture and culture industry because popular culture is akin 
to a factory producing standardized cultural goods like TV 
programs, films, radio programs, magazines, video clips etc. 
which are used to manipulate mass society into passivity 
by culture industry. The findings of this study according 
to semantic dimensions of the song’s lyrics and video clip 
images could be summarized as follows: Audiences could 
find sections of today’s life styles, societies and individuals’ 
life practices. Today’s life practices points out that with every 
passing day individuals move away from their own minds 
and estrangement experiences on themselves and their lives.      

Key Words: Frankfurt School, Critical Theory, Manga, 
Song, Video Clip
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

I. AMAÇ

Çalışmanın amacı, Frankfurt Okulu (Eleştirel 
Teori) ve Kültür Endüstrisi konularında kısaca 
bilgi vererek, maNga grubuna ait “Dünyanın 
Sonuna Doğmuşum” adlı şarkının söylem 
analizini yapmaktır. Bu çalışmada maNga 
grubunun seçilmesinin sebebi, grubun gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada kısa süre içeri-
sinde çok sayıda başarıya imza atmış olması-
dır. Dünyanın Sonuna Doğmuşum adlı şarkı-
nın seçilme sebebi ise, gerek şarkının sözleri 
gerekse video klibinin günümüz pasif bireyini 
yani Frankfurt Okulu’nun deyişiyle “tek bo-
yutlu insan”ını ve onun yaşam pratiklerini 
yansıtması ve tıpkı Frankfurt Okulu düşü-
nürlerine atıfta bulunurcasına ciddi bir sistem 
eleştirisi yapmasıdır. 

II. YÖNTEM

Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi’nin eleş-
tirel söylemi, Dünyanın Sonuna Doğmuşum 
şarkısının anlam boyutuyla ele alınması yön-
temiyle örtüştürülecektir. Bu noktada şarkıya 
eşlik eden video klip de aynı anlam bütünlü-
ğünü sağlamaya yönelmiş olduğu için değer-
lendirmemiz kapsamına girecektir. Yalnızca 
şarkının sözleriyle değil klip görüntüleriyle 
de göstergeler aracılığıyla anlam üretmede 
ideolojinin nasıl işlendiğine işaret edilecek ve 
sistemin nasıl meşrulaştırıldığı ortaya konma-
ya çalışılacaktır.

III. FRANKFURT OKULU (ELEŞTİREL 
TEORİ)

Aydınlanma, 18. yüzyıla damgasını vurmuş 
bir düşün ve eylemdir. 18. yüzyıl dine, özel-
likle de Hristiyanlığa karşı radikal eleştirile-
rin yapılığı, kilisenin/dinsel erkin ve her şeyin 
“deneyin rehberliğindeki aklın” süzgecinden 
geçirildiği, kısacası var olan politik sistemin 
ve dinsel kanılar yoğunluklu yapılanmaların 
sorgulandığı bir yüzyıldır (Copleston’dan ak-
taran Kızılçelik, 2008: 127). Ancak aydınlan-
ma, zaman içinde kapitalizm ve ona hizmet 
eden söylemleri yaygınlaştırmak için kulla-
nılan 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 
Araştırmalar Enstitüsü de tam bu ortamda 
kurulmuş olan Marksist tabanlı sosyo-tarih-
sel bir düşünce akımıdır. Sonraları Frankfurt 
Okulu (Eleştirel Teori) olarak anılacak olan 
grup, farklı ilgi alanları olan düşünürlerden 
oluştuğu için farklı alanlardan yaklaşım ve 
eleştirilerin de üretildiği bir okul olmuştur. 
Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü, Nasyonal 
Sosyalistlerin iktidara gelmesinden sonra 
1933’te sürgüne çıkmış, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra 1950’de, oldukça değişmiş bir biçimde 
Frankfurt’a dönmüştür (Kejanlıoğlu, 2005: 
25).  
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Smith (2005)’e göre, okulun üyeleri, değer-
den bağımsız toplumsal araştırma fikrine güç-
lü bir şekilde saldırmış ve “eleştirel akıl”dan 
yoksun amaçsız uygulamalar olarak gör-
dükleri pozitivist analizleri eleştirmişlerdir. 
Özellikle tüketim, teknolojinin yaşam üzerin-
deki etkisi ve popüler kültür konuları üzerin-
de duran Frankfurt Okulu, popüler kültürün 
ve buna bağlı olarak egemen olması istenen 
söylemin yeniden üretiminde etkili olan un-
surları Marksist çerçevede ele almışlardır. 

Frankfurt Okulu, sol entelektüel felsefecileri, 
edebiyat eleştirmenlerini, psikologları, eko-
nomistleri ve siyaset bilimcileri bünyesinde 
barındıran bir okuldur. Bu düşünürlerden 
Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno’ya 
göre, insanlar endüstri ve teknolojiyi, seçkin 
grupların kar ve iktidarını arttırmak amacıy-
la kullanılan bir sistemin hizmetine beceri ve 
düşüncelerini vermeleri gerekirken, kapita-
list meta üretiminin meta ve norm değerleri-
ni içselleştirdikleri ve kendi çıkarlarını takip 
etmekten alıkonuldukları aygıtlar haline gel-
mişlerdir (Kızılçelik, 2008: 227).        

Frankfurt Okulu teorisyenleri, Marx’ın “kül-
türel üstyapı” olarak adlandırdığı, üretim 
ilişkileri ve tarzının diğer her şeyi peşinde 
sürüklediği ekonomik temelin üstüne kurul-
muş olan kültürel yaşamı incelemişlerdir. 
Teorisyenler, kültürel üretimi, işlevi, kitlele-
ri yatıştırmak ve onları kapitalizmin gerçek 
menfaatçileri olan eril burjuvazinin karlarını 

artırmaya devam edebilmeleri ve kendilerini 
uygar olarak öne sürebilmeleri için kitleleri 
sessizleştirmek olan diğerleri gibi bir endüstri 
olarak görüyorlardır (Mutlu, 2005: 222).

Frankfurt Okulu’nun modern toplumlarda-
ki kültür, ideoloji ve kitle iletişim araçlarına 
ilişkin kültür odaklı bu çözümlemeleri, kül-
tür endüstrisi olarak ele alınmıştır. “Kültür 
Endüstrisi” kavramı ilk kez Adorno ve 
Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği” 
adlı çalışmasında yer almış, önceleri kitle kül-
türü olarak ele alınan kavram sonraları top-
lumun kendi rızası ile ürettiği kültür olarak 
anlaşılabileceği için kültür endüstrisi olarak 
değiştirilmiştir. Kültür endüstrisinin bireyler 
ve toplum üzerindeki etkisi ise aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

“Frankfurt Okulu’na göre kitleler kapitalizm 
ve kapitalistlerin kontrol ettiği kültür endüst-
rileri tarafından kolayca aptallaştırılabilirler. 
Metot olarak eşyayı temsil eden kavramlara 
bakarak kötümser ve sinik bir şekilde onları 
gerçeklerle karşılaştırırlar. Onlara göre; ka-
pitalist toplumlarda gerçekler burjuvazi tara-
fından üretilir ve kültür endüstrilerine işlenir. 
İdeoloji gerçekliği çarpıtır. Bunu yaparken 
amacı eşit olmayan güç ve iktidar mücadele-
lerini kamufle temek ve mevcut sistemi meş-
rulaştırmaktır (Yaylagül, 2006: 84).”  

Kültür endüstrisi, kapitalizmin yeniden üreti-
minde büyük rolü olan ve insanları akılsızlığa, 
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sorgulamadan yaşamaya yöneten yapıdadır. 
Bu durumu insanlara fark ettirmeden ve meş-
ru bir biçimde sunan kültür endüstrisi, gerçek 
dışı bir dünyayı insanlara gerçek gibi sunarak 
onları tatmin eder. Bu nedenle düşünmekten 
yoksun sığ insanlar yaratan bir üretim tesisi 
niteliğindedir. Laughey (2010)’e göre, medya 
ve kültür endüstrisinin bileşenleri tarafından 
üretilen her şey, tüketicileri en düşük ortak 
paydada tutmak amacıyla standartlaştırılır. 
Ticari başarı mantığı, üretilen şeyin sanatsal 
ya da düşünsel niteliğine ilişkin her türden 
kaygıyı ortadan kaldırır. 

Frankfurt Okulu kuramcıları başta pozitivizm 
olmak üzere, bilim ve teknoloji, estetik, sanat, 
kitle kültürü ve Marksizm gibi pek çok konu-
da elştirel bir yaklaşımla teori üretmişlerdir 
(Yaylagül, 2006: 87). Bu çalışma, Frankfurt 
Okulu teorisyenlerinin, henüz iletişim alanı-
nın ayrı bir disiplin olmadan önceki çalışma-
larını temel alan bir inceleme ve değerlendir-
meden oluşmaktadır.      

IV. ŞARKI VE VİDEO KLİBİN 
YORUMLANMASI ve 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmamızda inceleyeceğimiz maNga’ya 
ait Dünyanın Sonuna Doğmuşum adlı şarkı 
Frankfurt Okulu ve kültür endüstrisinin sözü-
nü ettiği sığlığın, gerçek dışılığın ve insanla-
rın şuursuzca tüketim çılgınlığının bir parçası 
oluşunun altını çizmektedir. Bunu söz ve im-

gelerden oluşan bir bütün halinde sunan grup, 
hem şarkı hem klip içerisinde çok sayıda gös-
tergeye de yer vermiştir. Göstergelerin ileti-
şim sürecindeki önemi şöyle açıklanabilir:

“Göstergeler mitlere ve değerlere somut bir 
biçim verirler ve böyle yaparak onları destek-
ler ve kamusal hale getirirler. Biz gösterge-
leri kullanarak ideolojiye can veririz ve onu 
yaşatırız, ancak aynı zamanda bu ideoloji 
ve ideolojik göstergelere verdiğimiz yanıtlar 
tarafından inşa ediliriz. Göstergeler mitle-
ri ve değerleri kamusal hale getirdiklerinde 
onların kültürel özdeşleştirme işlevlerini ye-
rine getirmelerine olanak sağlarlar: yani bir 
kültürdeki kişilerin ortaklaşa kabul ettikleri, 
paylaştıkları mitler ve değerler aracılığıyla o 
kültürün üyesi olduklarını teşhis etmelerine 
olanak sağlar (Fiske, 2015: 295-296).”

Şarkı sözleri günümüz yaşam tarzını, özellik-
le hem genç hem de orta ve üst yaş grubunu 
da içine alarak ortaya koymakta ve bireylerin 
ve bireylerin oluşturduğu toplumun kapitalist 
sistemin ve yarattığı yaşam tarzının üretimi 
olan kültür endüstrisinin ham maddelerine 
nasıl dönüştüğünü işaret etmektedir. Şarkının 
sözleri şöyledir: 

Dünyanın Sonuna Doğmuşum

Naber bak, bende dert yok tasa yok
Mutluyum artık bir beynim yok
Dikmişim ekrana gözlerimi
Başka da bir ihtiyacım yok
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Kişisel neyim kaldı ki bir iletim olsun
Tıklana tıklana her şeyim ortada
Atın ölümü arpadan olsun
Her yiğit gibi benimki de meydanda

Tıklama konusu ayrı bir dava
Mahkemelerde görülüyor hala
Namusu bacak arasında ararım
Dişi sinek bile görsem laf atarım

Çakma makma, üçe beşe bakmam
Önüm, arkam, sağım solum markam
Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok
Ben tüketmeden var olamam

Ayna ayna hadi söyle benden daha gamsızı 
var mı? 
Ayna ayna hadi söyle benden daha arsızı var 
mı? 

Dünyanın sonuna doğmuşum 
Ya da ölmüşüm de haberim yok 
İyi bilirdik derler elbet ardımdan 
Bundan büyük bir yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın 
Dedikodu yapar, keyfime bakarım  
Ağzımda sakız, elimde çanta
Fink atarım kaldırımlarda 

Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım
Ama dizilerimden beni ayırmayın

Değişir dünyam bir tuşla uzaktan
Elimdeki kumandam hayatıma kumandan

Yeni bir kart verdi bugün bankam
Puanlarım artık en büyük kankam
Olmasa da cebimde beş kuruş para
Cebimdeki telefon on numara

“Bak kızım, yedi kocalı Hürmüz gibi dolan
Ama ailemizin kızı gibi davran,
Seni alacak biri de bulunur elbet
En kolay parayı hep sen kazan”

Ayna ayna hadi söyle benden daha gamsızı 
var mı? 
Ayna ayna hadi söyle benden daha arsızı var 
mı? 

Dünyanın sonuna doğmuşum 
Ya da ölmüşüm de haberim yok 
İyi bilirdik derler elbet ardımdan 
Bundan büyük bir yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok

Sıkıldım çok, her dakika düşünmekten üzül-
mekten 
Artık yok, kalmadı gücüm düşmekten yenil-
mekten 
Pişmanım erken vazgeçmekten kendimden 
Bu âlem geçmiş kendinden 
Ne gelir elden?
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Söz: Ferman Akgül, Birol Namoğlu, Haluk 
Kuruosman, Yağmur Sarıgül

Müzik: Yağmur Sarıgül, Ferman Akgül

Şarkının ilk dörtlüğünde yer alan sözler te-
levizyon izleyen ve bunun dışında hiçbir sı-
kıntısı olmayan gamsız, duyarsız, düşünmek-
ten ve aklını kullanmaktan yoksun bir bire-
yi anlatmaktadır. Video klipte de aynı birey 
gösterilmektedir (Görüntü 11). Pijamalarıyla 
televizyon karşısında hipnotize olmuşçasına 
televizyon izleyen ve kanal değiştiren klip 
karakteri, değiştirdiği kanalla birlikte kendisi 
de televizyonda izlediği programın gerçekli-
ğine dahil olmakta ve kendisini çark çevire-
rek ödül kazanabileceği içerikteki “Feleğin 
Sillesi” adlı bir televizyon programının için-
de bulmaktadır. 

Görüntü 1: 

Klip Karakterinin TV Karşısındaki 
Görüntüsü 

1  Metinde geçen tüm klip görüntüleri https://www.
youtube.com adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 
8 Mart 2016).

Klip karakterinin kendisini televizyon dünya-
sının hediye kazandıran popüler ve eğlence 
odaklı bir yarışma programında bulduğu nok-
tada Frankfurt Okulu’nun söz ettiği popüler 
kültürün halk yığınları üzerindeki etkisi söz 
konusudur. Klipte yer alan tarzdaki geniş 
halk kitlelerine seslenen eğlendirici nitelikte-
ki televizyon programları ile insanların hem 
akıl hem hayal gücü köreltilmekte ve tutsak 
altına alınmaktadır. Ancak burada bu tarz te-
levizyon programlarının niteliği ile ilgili altı 
çizilmesi gereken önemli bir nokta vardır ki 
o da; medyada yer alan ve eğlence düşkünü 
izlerkitleye en azından biraz enformasyon 
verebilmek için sandviç formülünün icat 
edilmiş olmasıdır, bunun ardından “bilgi-eğ-
lence” (infotainment) adı verilen bir format 
oluşturulmuştur (Evers, 2010: 53). Bu yeni 
bilgi-eğlence formatının insanlara kendi bilgi 
dağarcığını kullanarak hak ettiği ödüle ya da 
tüketim nesnesine ulaştığı mesajı verilmek-
tedir. Böylece birey kendisini daha değerli 
ve işe yarar hissetmekte, aklını kullandığı 
ve bunun karşılığında da kazançlı çıktığı bir 
meşruiyet içerisinde bulmakta ve bundan da 
gurur duymaktadır. 
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Görüntü 2:

Klip Karakterinin Feleğin Sillesi Adlı 
Yarışmadaki Görüntüsü 

Video klipte de “ye kürküm ye” atasözünü 
bilerek yarışmadan halı kazanan karakter, 
başka bir yarışmaya dâhil olmakta ve burada 
da yine popüler kültür vurgusu yapılmaktadır 
(Görüntü 2). Yeni yarışma bir tanışma ve flört 
programıdır. Adı “Başkalaşım” olan yarışma-
da sözcüğün içinde geçen “aşk” sözcüğüne 
vurgu yapılarak programın bir tanışma, flört 
etme ya da evlilik programı olduğuna işaret 
edilmektedir. Bu programda geçen altyazılar 
da yine manidardır. “İşin gücün yoksa bilgile-
rini bize SMS olarak gönder, her sabah prog-
ramımıza, stüdyomuza seyirci olarak katıl, 
her sabah gel! Gel hatta yatıya kal!!! Çıngar 
çıkar, reytingimizi arttır, ekrandan 70 milyo-
na akıl verme hakkı kazan”, “96 yaşındayım, 
kendime uygun genç, güzel eş arıyorum”, 
“meselemizi anlamadınız, asıl iş yürekte” 
gibi cümlelerle, bu tarz popüler programla-
rın aslında boş ve niteliksiz olduğunun altı 
çizilerek eleştirisi yapılmaktadır. Eleştirel 

teorisyenlere göre popüler kültür, yüzeysel, 
bayağı ve çıkarcıdır. Klipte ve şarkının söz-
lerinde anlatılan ve gösterilen gerçek de tam 
olarak budur. Tüketimin mantığı, kendini 
göstergelerin güdümlenmesi olarak tanımlar 
(Baudrillard, 1997: 135). Buradaki gösterge-
ler de bireyin yaşamının, eğlence anlayışının 
hatta bir adım öteye giderek özel yaşamının 
ve eş seçiminin bile tüketim nesnesine dönüş-
mesidir (Görüntü 3).

Görüntü 3:

Klip Karakterinin Başkalaşım Adlı 
Programdaki Görüntüsü 

Mutlu (2005)’ya göre, kitlesel eğlencenin 
yapısı şimdi üretim hattının yapısına benze-
mektedir ve kitleleri tükettikleri ve ürettikleri 
malların gelişme potansiyellerini beslediğine 
inandırmayı amaçlamaktadır; üretimin ama-
cı, aslında insanları ürettikleri ve tükettikleri 
şeylerin niteliğine bakılmaksızın, daha büyük 
ve daha iyi tüketici yapmaktadır. Benzer bi-
çimde Lowenthal (1987) da bu konuda, kitle 
kültüründe insanın hayal gücünün ve olanak-
larının bastırılmasının ya da yönetilmesinin, 
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bir toplumsal denetimin söz konusu olduğu-
nun altını çizmektedir.   

İkinci dörtlükte ve klibin devam görüntü-
lerinde teknoloji vurgusu yapılmaktadır. 
Teknoloji, kültür endüstrisi kapsamında, bi-
rey ve toplumsal yaşam üzerinde etkisi çok 
yoğun olan unsurlardan biridir. Özellikle po-
püler kültürün yeniden üretiminde -ki Tellan 
(2009)’a göre, popüler kültür kapitalist üretim 
ve mülkiyet biçimine eklemlenen bir iş yapış 
biçimi görünümündedir- ve politik ve ideolo-
jik destek sağlama konularında teknolojinin 
yeri ve önemi tartışılmazdır. Bu bağlamda 
sosyal paylaşım siteleri, güvenlik kameraları, 
dinleme cihazları, televizyon, internet vb. ile 
neredeyse artık hiçbir gizliliği kalmayan özel 
hayatın mahremiyeti vurgusu yapılmaktadır. 

Üçüncü dörtlükte de söz edilen bu mahre-
miyetin ihlalinin halen mahkemelik olduğu-
dur. Ancak bu mahremiyet ihlaliyle birlikte 
Frankfurt Okulu’nda Herbert Marcuse’nin 
sözünü ettiği cinselliğe de adeta şarkıda vur-
gu yapılmaktadır. Smith (2005)’in de belirtti-
ği gibi, Marcuse’ye göre, insanlar maddi bol-
lukla, mutlu ve boş zamanlı aile hayatıyla ve 
cinsel fırsatlarla oluşturulan sahte özgürlük-
ler dünyası içinde yüzmekten memnundurlar.

Şarkının dördüncü dörtlüğünde ve nakaratla-
rında yer alan ifadeler ise tamamen tüketme-
ye ve tüketimle bireyleri pasifleştirmeye yö-
neliktir. Şarkının bu bölümünde, markaların 

taklidi olan ve “çakma” olarak ifade edilen 
ürünler ya da orijinal ürünler fark etmeden 
bireyin tükettiği, ekmek yerine pasta yediği 
ve tüketmeden var olamayacağı söylenmek-
tedir. Bütün bunlar şarkıda geçerken, video 
klipte de “hayatınızı değiştiriyoruz”, “kula-
ğınız bizde olsun”, “düşünmeyin!!!”, “bize 
kilitlenin”, “sakın uyanmayın!!!”, “uyanma-
yın!!!, “uyanmayın!!!”, “arayan herkesi fele-
ğin çemberinden geçiriyoruz” gibi mesajlar 
yine popüler kültürün yansıması olan bir eğ-
lence ve yarışma programında alt yazı olarak 
geçmektedir. Burada da Marcuse’nin “tek bo-
yutlu insan”ıyla bağlantı kurmak mümkün-
dür. Smith (2005), Marcuse’nin ileri sürdüğü 
“tek boyutlu insan”ı şöyle ifade etmektedir: 
Tek boyutlu insan, eleştirel akılla oluşturu-
lan “gerçek” bakışı elde etmekten çok, ya-
nılgı içinde yaşayan ve gönüllü olarak sahte 
ihtiyaçlarını tatmin etme çabası içinde olan 
sığ bir insandır. Şarkıda sözü edilen, video 
klibe konu olan birey de kitle iletişim araç-
larının kontrolüne girmiş pasif bir bireydir. 
Marcuse’nin bu konuya yaklaşımı şöyledir: 
Rahatlama, eğlenme, reklamlara uygun ola-
rak davranma ve tüketme, başkalarının hoş-
landığı ve nefret ettiği şeylerden hoşlanma 
ve nefret etme gibi yaygın gereksinimlerin 
çoğu bu yanlış ihtiyaçlar kategorisine aittir 
(Marcuse’den aktaran Smith, 2005: 279).

Beşinci ve altıncı dörtlüklerde geçilen na-
karatın ardından gelen yedinci, sekizinci ve 
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dokuzuncu dörtlüklerde insani değerlerin, er-
demin, saygının, ahlakın, sadakatin artık yok 
olduğu duyarsız ve umursamaz insana vurgu 
yapılmaktadır. Frankfurt Okulu düşünürle-
rinden Adorno ve Horkheimer’ın değindiği 
gibi kültür endüstrisi kapitalizmin yeniden 
üretiminde büyük rol oynamaktadır. Bu du-
rum, eleştirel nitelikten ve duyumdan yok-
sun, kendi inisiyatifini yavaş yavaş kaybeden 
ve içinde bulunduğu mevcut durumundan 
durumundan memnun bireyler ve farkında 
olmaksızın kapitalist sisteme hizmet eden tü-
keticiler üretmektedir. Tüketime vurgu yapan 
şarkı sözlerinde de modern yaşamın ve kültür 
endüstrisiyle her geçen gün artan yozlaşma-
nın yaşam biçimlerine olan yansımalarından 
örnekler verilmekte, kredi kartlarının verdi-
ği puanların vazgeçilmez arkadaşlar olduğu 
belirtilmekte, kolay yoldan para kazanma-
nın yöntemi olarak evlilik kurumu gösteril-
mektedir. Tanışma, evlilik ya da flört odaklı 
sosyal realite içerikli programlarda özellikle 
kadınların sosyal statü sembolü olarak eşle-
rini göstermeleri ve ekonomik olarak erkeğe 
bağımlı ev kadını tipinin vurgulanması gibi 
nedenlerle izleyici kitlesi çalışmayan ev ka-
dınlarından oluşan bu tarz programların sayı-
sı da her geçen gün artmaktadır (Görüntü 4).

Görüntü 4:

Klip Karakterinin Başkalaşım Adlı 
Programda Kendisine Eş Bulduğu 
Görüntü 

Şarkı sözleri ve klip görüntüleri hızlı bir bi-
çimde bu mesajları verirken, klipteki karakter 
de çoktan flört yarışmasını kazanmış, kendi-
sine bir eş bulmuş ve bir önceki yarışmada 
kazandığı halısını da kolunun altını alarak 
yeni kız arkadaşıyla birlikte “Bul Karayı Al 
Parayı” adlı yeni bir yarışma programına 
dâhil olmuştur. Bu yeni yarışma programının 
görüntülerinde tekrar eden nakarat eşliğinde 
gördüğümüz alt yazılar da farklılık göstermiş 
ve yine izleyiciye kültürün bu denli hızla tü-
ketilmesinin sakıncalarını içeren içi boş fakat 
herkesin alışık olduğu tarzda mesajlar ver-
mektedir. Klibin bu bölümündeki  mesajlarda 
“Bu ekranda gördüğünüz her şeye inanma-
yın!!!, “Flaş! Flaş! Flaş! 7 sülalesini doyur-
du, koltuğu kalmadı… Az Sonra…”, “İnsan 
olmak giderek zorlaşıyor… Az Sonra…”, 
son dakika haberi olarak, “Olay! Olay! Olay! 
Hayatı televizyon karşısında geçen Recep 
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Usta ‘ne yaşadığımı anlamadım’ dedi… Az 
Sonra…” ifadeleri geçmektedir (Görüntü 5). 

Görüntü 5:

Klip Karakterinin Bul Karayı Al Parayı 
Adlı Yarışmadaki Görüntüsü

Eleştirel teoriye göre öznellikler kapitalist sis-
temin ihtiyaçlarıyla şekillenir. Kitle iletişim 
araçlarıyla birey sosyalizasyon sürecinde pa-
sifleştirilir. Yoğun güdümleme sayesinde bi-
reyin özerkliği zayıflatılır ve bunlar için de en 
etkin araç olarak dil kullanılmıştır. Bu sırada 
video klipte en son bir televizyon yarışmasına 
katılan karakterimizi maNga grubunun tele-
vizyonda izlediği gösterilmektedir. Son yarış-
masına katılan karakterimiz son olarak evine, 
her şeyin başladığı televizyon karşısındaki 
koltuğuna geçmektedir. Ancak bu sefer ona 
yarışmada kazandığı halı da eşlik etmektedir.

Görüntü 6:

Klip Karakterinin Her Şeyin Başladığı Yer 
Olan TV Karşısındaki Kapanış Görüntüsü 

Burada maNga’yı izlemeye devam eden ka-
raktere artık yapacak hiçbir şeyin kalmadı-
ğını söyleyen şarkı sözleri eşlik etmektedir. 
Yayının sona ermesiyle ekranda maNga yazı-
sı çıkar ve şarkı ile klip sona erer. 

V. SONUÇ

maNga grubuna ait Dünyanın Sonuna 
Doğmuşum şarkısı Frankfurt Okulu’nun 
(Eleştirel Teori), “kültür endüstrisi” kavramı 
ile tamamen örtüşmekte ve medyanın özel-
likle eğlence sektörüne yönelik ciddi bir eleş-
tiri yapmaktadır. Gerek şarkının sözleri ge-
rek klip görüntüleriyle post-modern toplum 
insanını ve yaşamını gösteren şarkı, bir sis-
tem eleştirisi yapmakta ve adeta Baudrillard 
(1997)’ın “kültür artık kalıcı olmak için üre-
tilmez” sözünü doğrulamaktadır. 

Şarkıda ve klipte gördüğümüz karakterle yan-
sıtılmaya çalışılan birey, duygusuz, hissiz, 
programlanmış ya da kurulmuş bir oyuncak 
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gibi yaşamakta ve popüler kültür içerisinde 
yok olmaktadır. Tüketicilerin bu duygusuz 
ve akıldan uzaklaşmış halini Laughey (2010) 
şöyle özetlemektedir; tüketicilerin kıyafet, 
müzik, spor vs. ilişkin ilgileri salt kişisel 
seçimleri değildir, bunlar sahip olduğumuz 
ekonomik ve kültürel sermaye tarafından şe-
killendirilirler. Mutlu (2005) ise bu durumu 
şöyle açıklar: 

“Kültür endüstrisinin vaat ettiği tatmin, duyu-
ların donuklaşması haline gelir. Kitle iletişim 
araçlarının koşullaştırıcı imge ve ürünleri, 
tüm üreticileri edilgen tüketiciler haline getir-
meyi amaçladığı için, hem üreticinin hem de 
ürünün özerkliği Pazar koşullarıyla sınırlanır. 
Böylece, kendisine sunulanı ancak kendisine 
sunulduğu çerçeve içerisinden görerek kabul 
eden pasif bireyler ve pasif toplumlar oluştu-
rur”.   

Sonuç olarak, şarkının ve klibin anlamsal 
boyutuyla yapılan değerlendirmede herkese 
tanıdık gelen, bugünün yaşamından, toplu-
mundan ve bireyinden kesitler içerdiği gö-
rülmektedir. Her geçen gün kendi aklından 
uzaklaşan insan, kendisine içinde bulunduğu 
duruma ve hayatına ilişkin bir yabancılaşma 
yaşamaktadır. Ancak bu değerlendirmenin 
günümüz koşullarının ve yenidünya düzeni-
nin göz ardı edilerek yapılması söz konusu 
değildir. Özellikle küreselleşmenin, ekono-
mik koşulların ve ülkenin sosyal ve politik 

koşullarının etkisini de göz önünde bulun-
durmak gerekmektedir. Küreselleşme, teme-
linde ekonomik tabanlı olduğu için, özellikle 
gelişmemiş ülkelerde giderek bireyi sindiren, 
azınlığı düşüncesiz çoğulcu kitlelere tabi kı-
lan ve tek boyutlu insanlar yaratan bir yapıya 
dönüşmüştür. Bu durumda bireye ilişkin olan 
her şey ekonomik sistemin ihtiyaçlarıyla şe-
killenmekte, dolayısıyla birey yani insan ken-
disine bu ortamda bir yer bulamamaktadır. 

Medyanın etkileri toplum düzeyinde ve uzun 
dönemde etkili olur, ayrıca aşılamayla değil, 
seçiciliği etkisizleştirerek ya da kısıtlı bir ter-
cih bütününe taşıyarak etki eder (Maigret, 
2011: 254). Bu bağlamda baktığımızda, gü-
nümüzde kitle iletişim araçlarının, modern 
toplum yaratmak adına, bireyi etkisiz ve edil-
gen 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 ideoloji-
sidir. Ancak kültür endüstrisi çatısı altında, 
popüler kültürle biçimlenen ve tüketim kül-
türünün egemenliğini meşrulaştıran yapıdaki 
kitle iletişim araçlarının etkisiyle toplum, bi-
reyler ve sunulan basmakalıp yaşam biçimi, 
insana gerçekten dünyanın sonuna doğduğu 
hissiyatını yaşatmaktadır. 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Enlightenment was a philosophical movement which earmarks the world of ide-
as in Europe in the 18th century. 18th century was a period which was ending the perceived 
abuses of the church and was marked by increasing empiricism and scientific rigor along with 
increased questioning of religion. Provided that by the time, enlightenment got a position in 
the service of capitalism and its components like technology and mass media which were used 
for the generalization of capitalist expressions. As a result, enlightenment got under pressure 
of mass media and became the media of wisdom which was its own defend. At the beginning 
of the 1920’s a school of social theory and philosophy based on Marxist thoughts associated in 
part with the Institute for Social Research. Subsequently this group’s name would be Frankfurt 
School (Critical Theory) and it was constituted of different intellectuals who were belonging 
to different research areas. According to Smith (2005), members of the school were criticized 
and assaulted at social research idea without any esteem and positivistic analyses which were 
lack of “critical mind”. Frankfurt School was especially deal with consumption, effects of tech-
nology in life and popular culture; popular culture and the reproduction of dominant ideology 
by dominant expression in Marxist context.  Frankfurt School’s culture, ideology and mass 
media analysis which were focused on culture in modern societies were discussed as “Culture 
Industry”. The term “culture industry” was coined by the critical theorists Theodor Adorno 
(1903-1969) and Max Horkheimer (1895-1973), and was presented as critical vocabulary in 
the chapter “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” of the book Dialectic 
of Enlightenment (1944). Culture industry’s formation is on manipulating the reproduction of 
capitalism and insanity. This situation is presented unbeknownst and legitimately to society by 
culture industry. By the way an unreal world is presented as real world to people in order to 
make them satisfied. Because of this, culture industry is a kind of factory which is producing 
people and societies which are deprivation of thinking. The main objective of this study is to 
give information about Frankfurt School (Critical Theory) and Culture Industry issues and to 
conduct a discourse analysis of famous Turkish music group, maNga’s one of the songs of their 
album Şehr-i Hüzün (City of Blue), Dünyanın Sonuna Doğmuşum (I Was Born to the End of 
the World) in accordance with Frankfurt School (Critical Theory) – Culture Industry. According 
to the aim, the scope of the study will include the lyrics of this song and also video clip images 
which will be described and commented on denotation. Especially some basic visual and sub-
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title parts of the video clip will be evaluated according to popular culture and culture industry 
because popular culture is akin to a factory producing standardized cultural goods like TV 
programs, films, radio programs, magazines, video clips etc. which are used to manipulate mass 
society into passivity by culture industry. The findings of this study according to semantic di-
mensions of the song’s lyrics and video clip images could be summarized as follows: Audiences 
could find sections of today’s life styles, societies and individuals’ life practices. Today’s life 
practices points out that with every passing day individuals move away from their own minds 
and estrangement experiences on themselves and their lives. The reasons of this estrangement 
are due to globalization, economic conditions, social and politic conditions of the country. 
Globalization is based on economic conditions, especially in undeveloped countries the global 
system create new intimidated minorities which have members who don’t think and subject to 
mass majorities. In this situation, everything about individuals shape within the needs of econo-
mic system and individuals could only find themselves in this limited environment and society. 
As a result this song is exactly consistent with culture industry and makes a serious system 
criticism against media sector. Both of the lyrics and the visual images in the video clip of the 
song points out the post-modern society’s individuals and their lives. This system criticism is 
almost corrects Baudrillard (1997)’s expression “culture is not produced in order to be perma-
nent”. The media is effective at the community level in long term. These effects don’t occur by 
indoctrinate with an idea, they occur by selectivity neutralizing or by moving the whole of limi-
ted choice (Maigret, 2011: 254). In this frame, today’s mass media make individuals ineffective 
and passive, equipped with the tools and meta-saving elements to rationality in order to create 
a modern society. In fact, a thing mediated by the mass media is the readable world ideology 
and the world idea should be read. However, by the effects of mass media which legitimizes 
the sovereignty of consumption culture and shaped by popular culture, society, individuals and 
stereotyped way of life, people are really experienced the feeling they were born at the end of 
the world.   
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HANEKE’NİN ‘AŞK’ FİLMİ ÖRNEĞİYLE, HİKAYE ANLATIMINDAN 
REDDEDİLİŞE DOĞRU SİNEMADA MÜZİK1

WITH HANEKE’S ‘AMOUR’ MOVIE EXAMPLE, MUSIC IN CINEMA 
FROM THE STORY TELLING TO REJECTION

Ayla TORUN
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Sanat türleri kendi başlarına var oldukları gibi, bir-
birlerinden destek alarak da gelişmişlerdir. Hemen hemen 
bütün sanat dalları tarihsel süreçte birbiriyle ilintili olmuştur. 
Sinema da seyirciyle ilk buluştuğu andan itibaren müziğin 
ilgi çekme işlevinden yararlanmıştır. Bu işlev kısa sürede 
anlam oluşturmaya katkı sağlama fonksiyonunu üstlenmiştir. 
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 gerçekçi-
lik, 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. Çalışmada, film müziği işlevine evrilene 
kadar sinemada müzik kullanımının geçirdiği gelişme süreci 
ve minimalist sinemada müzik ve ses ögelerinin kullanımının 
anlatım diline katkısı Michael Haneke’nin Aşk (Amour, 
2012) film örneğiyle incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Programlı Müzik, Sinemada Ses, 
Minimalist Müzik, Michael Haneke, Aşk/Amour Filmi

Abstract: Art types have existed on their own as well as 
they have developed by getting support from each other. 
Cinema has benefited from the drawing attention function 
of the music from the moment that first met the audience.  
This function makes contribution to create meaning in a 
short period of time. However, while cinema has been 
developing its own language, it has decomposed from 
other arts and also it has been reducing the support that 
it receives from music. The realistic approach in cinema 
prefers a narrative style that tries to transfer the reality 
instead of the fiction and close cases to the daily life by 
staying out of the classical narrative patterns. The realism, 
that Kracauer laid its foundation, is one of the theoretical 
basis of minimalist cinema. Minimalist cinema and other 
approaches that it affected adopted a minimal attitude 
for the use of music. Even in today cinema faces with a 
process that totally rejects the use of music. However, it is 
observed that the scene is supported, as closer to the real-
ity, through an approach stating the audio elements in the 
movie. In the study, the developing process of the music 
use in cinema since the inverson to the movie soundtrack 
function and the contribution of the use of music and audio 
components in minimalist cinema to the narrative language 
will be examined with Michael Haneke’s Amour (2012) 
movie example.

Key Words: Programmed Music, Sound In Cinema, 
Minimalist Music, Michael Haneke, Amour Movie
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1.GİRİŞ

Sinema ile müzik ilişkisini kuran kavramlar-
dan biri film müziğidir. Film müziği, bu iki 
sanatı yani sinema ve müziği tek bir kavram-
da özdeşleştirmektedir. Film müziği kavra-
mının kaynağını programlı müzik ve onun da 
dayanağı olan “Romantik Senfoni” dönemi 
ile ilişkilendirmek mümkündür.

Romantik senfoninin yaratıcısı, içinden gelen 
tüm duyguları sanatına aktaran, yapıtlarını 
bir günce gibi kullanan Hector Berlioz’dur. 
19. yüzyılın en önemli Fransız bestecisi olan 
Berlioz (1803-1869) müzikte Romantik akı-
mın önemli bir temsilcisidir.1 

Programlı müzik ve romantik senfoninin 
temeli hikaye anlatmaktır. Bunu müzik ile 
yapması, sinema veya edebiyat ile arasında-
ki farktır. Bu sanat dallarının araçları farklı 
olsa da izleklerinin paralel olduğunu söyle-
mek mümkündür. Klasik anlatı sineması ya 
da Hollwood sineması olarak adlandırılabilen 
ana akım sinema, programlı müzikten devra-
lınan bu anlatım dilini kurgulamaya devam 
ederek gelişmiştir. Anlatılan hikayenin yanı 
sıra müzik kullanımında da senfonik ögele-
rin baskın olduğu maksimal ölçekte müzikler, 
anlatıyı destekleyen tamamlayıcı bir unsur 
olarak sinemada müziğin kullanılmaya başla-
masından bu yana filme eşlik etmektedir. 

1  https://line.do/, Erişim Tarihi: 12.3.2016

Sinemada gerçekçi yaklaşım klasik anlatı 
kalıplarının dışında kalarak, günlük yaşama 
daha yakın ve kurgu yerine gerçekliği aktar-
maya çalışan bir anlatım tarzını tercih etmek-
tedir. Kracauer’ın temellerini attığı gerçekçi-
lik minimalist sinema yaklaşımının belirgin 
özelliklerinden biri olarak, bu ve benzeri yak-
laşımlarda belirleyici unsurlardan biri haline 
gelmiştir. Minimalist sinemanın müzik kul-
lanımı ise yaklaşımın özündeki sadeliği, tüm 
diğer unsurlar gibi müziği de minimal düzey-
de kullanarak gerçekleştirmektedir.

Minimalist yaklaşımlarla sinema yapan çağ-
daş yönetmenlerin çalışmalarında müzik kul-
lanımının da minimal düzeyde olduğu pek 
çok örnekte görülmektedir. Hatta günümüzde 
sinema, müziği hiç kullanmamaya varan bir 
reddetme süreciyle de karşı karşıyadır.

Çalışmada, film müziği işlevine evrilene ka-
dar sinemada müzik kullanımının geçirdiği 
gelişme süreci incelenerek, modernist akım-
lardan minimalizmin müzik kullanımındaki 
indirgeyici yaklaşımı Michael Haneke’nin 
‘Aşk’ (Amour, 2012) filmi örneğiyle ele alı-
nacaktır.

2. SİNEMA ve MÜZİK İLİŞKİSİ

Sinema seyirciyle ilk buluştuğu andan itibaren 
müziğin ilgi çekme işlevinden yararlanmıştır. 
Bu işlev kısa sürede anlam oluşturmaya katkı 
sağlama fonksiyonunu üstlenmiştir. 1800’le-
rin ilk yarısında programlı müzikle başlayan 
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müziğin hikaye anlatma işlevi zaman içinde 
sinemanın kullanımına evrilirken, sinemanın 
klasik anlatı yapısını oluşturmasına katkı sağ-
lamıştır. Sinemanın gelişim sürecinde önemli 
bir yer edinen müzik ve film müziği özellik-
le ana akım sinemanın ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir. Ancak sinema kendi dilini 
geliştirirken diğer sanatlardan ayrıştığı gibi, 
müzikten aldığı desteği de azaltma yönüne 
gitmektedir.

2.1 SİNEMA MÜZİK İLİŞKİSİNDE 
ROMANTİK SENFONİ ve 
PROGRAMLI MÜZİK 

Hector Berlioz’un 1827′de izlediği 
Shakespeare’in Hamlet oyunu, İngilizceyi 
anlamadığı halde besteciyi son derece etki-
lemiştir. Özellikle Ophelia rolündeki Harriet 
Smithson’a hayran kalan Berlioz, bundan 
böyle Smithson’ı her yerde izler, peşinden 
koşar ve ona yaklaşabilmek için elinden 
geleni yapar.2 Berlioz 1831’de beş aylık 
bir çalışma sonucunda, ilk temel çalışma-
sı olan “Fantastik Senfoni”yi tamamlamış-
tır. Senfoninin esin kaynağı yıllarca peşinde 
koştuğu ve ulaşamayacağını sandığı aktris 
Harriet Smithson’dır. Sanatçının ruhsal de-
ğişimindeki dramatizm “programlı müzik” 
etkileriyle bu eserde somutlaşır ve Berlioz 
program müziğin üst düzey bir yaratıcısı olur. 
Fantastik Senfoni beş bölümlü oluşuyla prog-

2  http://icking-music-archive.org/, Erişim Tarihi: 
12.3.2016

ram senfonisi için bir ilktir3. Her bölümde bir 
tema çerçevesinde olay örgüsü ve değişen 
ruh hali anlatılır. Eserin her beş bölümünde 
de duyulan ve eserin birbirine zıt bölümlerini 
bağlayan tek ezgi, Berlioz’un saplantılı fikir 
(idee fixe) adını verdiği aklından hiç çıkma-
yan, sürekli yenilenen bir tema haline gelen 
sevgilinin temsilidir.

Bu dönemde Paris’te ve tüm Avrupa’da dev-
rim yaşanmaktadır. Berlioz çevresindeki ger-
çek kişiler ve olaylar kadar, gerçeküstü düş-
lerini, aşk, tutku, umutsuzluk gibi çeşitli duy-
gularını, neredeyse otobiyografik bir biçim-
de müziğine aktarmıştır.4 Sanatçı,  kapsamlı 
senfonik yapıtlarıyla modern senfoninin ya-
ratıcısı olarak kabul edilmektedir. Fantastik 
Senfoni, Requiem, Roma Karnaval Uvertürü, 
Harold İtalya’da gibi geniş senfonik çalışma-
ları ve Troyalılar Operası Romantik müziğin 
başyapıtlarıdır. Requiem (1837) bestecinin 
müzikteki zirvesi olarak gösterilmiştir. 

Programlı müzik; bir hikaye, şiir, fikir ya da 
olay ile ilişkilendirilmiş enstrümantel müzik-
tir (https://line.do, 2016). Lied’in şiirsel içe-
riği ile senfonik yapıtların dramatik ruhu bir-
leşip programlı müzik adıyla yeni bir biçim-
de çözümlenmiştir. Programlı müzikler çalgı 
topluluğu için yazılmış, şiirsel, betimleyici, 
öyküleyen bestelerdir. Programlı müziğin 

3  https://line.do/, Erişim Tarihi: 12.3.2016
4    http://www.hberlioz.com, Erişim Tarihi: 
12.3.2016
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özü bir konunun ya da hikayenin salt müzik 
yoluyla anlatılmasıdır.5 Doğadaki devinim 
ve sesler ya da bir hikayeye özgü duygular, 
karakterler ve durumlar müzikle betimlenir. 
Ancak amaç sadece, 18. yüzyıl müziğinde 
olduğu gibi müziksel öğelerle metni yansıt-
mak ya da doğa seslerini müzikte duyurmak 
değildir. Söz konusu olan dinleyicinin imge 
gücüne sunulmuş bir anlatım tekniğidir. 
Böyle müziklerin bir başlığı ya da bestecisi 
tarafından yazılmış bir açıklama metni yani 
‘programı’ vardır. Yapıtın programı, konusu, 
bestecinin süzgecinden geçtikten sonra yep-
yeni bir şekle bürünüp dinleyicinin kulağına 
ulaşır. Böylece besteci, sözcüklerin anlatama-
dığı içeriği soyutlayarak müziksel dile çevir-
mektedir. Başlıca türleri program senfonisi, 
konser uvertürü, senfonik şiir, incidental mü-
ziktir.

Senfonik şiir, programlı müziğin tepe nok-
tasıdır. Bazı senfonik şiirlerde anlatım bir 
doğa parçasını, bir olayı yansıtmanın ötesine 
geçmiş, karakterlerin derinlemesine işlen-
diği şiirsel ve felsefi anlatımlara ulaşmıştır.6 
Programlı müzikler, Romantik çağın hemen 
her bestecisinin denediği bir gelenek olmuş-
tur. Dinleyici için bir sahneyi, resmi, şiiri, öy-
küyü ya da bir karakteri müzikle birleştirerek 
dinlemek, müziği baştan sona izleyebilmek 

5 aytacyalman.blogspot.com.tr, Erişim Tarihi: 
12.3.2016

6  www.obarsiv.com/, Erişim Tarihi: 15.3.2016

açısından bir kolaylık sayılabilir. Artık çal-
gılarla saf müzik yaratmak yerine, programlı 
müzikte besteci iç dünyasının dramını yansı-
tabilmektedir. Müzik ile edebiyat ilişkisinin 
kurulduğu bu nokta, anlatımı görselleştiren 
sinema ile de bir köprüdür.

Klasik senfoni, saf müzik ilkesine bağlı or-
kestra yapıtlarıdır. Romantik dönemin sen-
fonisi ise tema birliğini gözetir. Müziksel 
tutarlılığı yaratmak için programlı müzik 
bestecileri kendilerine göre yöntemler ge-
liştirmişlerdir. Tıpkı Beethoven’in Beşinci 
Senfoni’sinde olduğu gibi bir tohumun filiz-
lenmesi, belli bir temanın çeşitlenmesi tekni-
ğine dayanmaktadır. Bölümleri birbirine bağ-
lamak, dinleyicinin kulağına tanıdık temayı 
anımsatmak amacıyla aynı müziksel fikir, 
çeşitli formlar içinde yinelenir.

Berlioz’un kendi tanımıyla, sabit fikir (idee 
fixe) yöntemi belli bir karakteri simgelemek 
üzere yinelediği müziksel motiftir. Idee fixe, 
Liszt’in motto tema ve Wagner’in leitmotif 
adını verdiği yöntemin temelidir. Berlioz, 
“ıdeefixe” adını verdiği ısrarlı motif yine-
lemesi, Liszt’in “motto tema” adını verdi-
ği aynı temanın zaman zaman belirmesi, 
Wagner’in kişi, yer ya da olayla özdeşleşip 
müziksel çağrışım yarattığı “leitmotif” yine-
lenen imgelerle yapıta bütünlük getiren araç-
lardır. Geniş bir senfoni içinde belli karakter-
leri çağrıştıran motifleri yinelemek, tanıdık 
temaları ortaya çıkartmak, senfonik şiirlerde 
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bütünlüğü sağlayan başlıca etmen olmuştur. 
Başta Fantastik Senfoni olmak üzere Berlioz, 
birçok yapıtında sabit fikir yöntemini işle-
miştir.

Bu dönemin, çeşitli türlerdeki en önemli 
yapıtları; Berlioz’un Fantastik Senfoni’si, 
Schumann’ın Şairin Aşkları adlı lied çev-
rimi, Beethoven’ın senfonileri, Verdi’nin 
Rigoletto’su, Liszt’in Faust senfonisi, 
Wagner’in Tristan und İsolde’sidir. 

Romantik dönemin temsilcileri, salon müziği 
ve Hollywood sinemasının köklerini oluştu-
rurlar. Programlı müzikle hikaye anlatır hale 
gelen müzik, sinemada artık filmi destekle-
mek üzere duygulara seslenen müzik olmuş-
tur. Senfonik müzik, sinematografide müzi-
ğin yeni anlatım mecrası olarak farklılaşma 
sağlar. Resimsel melodi –leitmotif- kullanımı 
film müziğinde bir kavram ve terim olarak 
yerini bulur. Zaman içinde salon konserleri 
olarak düzenlenen besteci konserlerinin ye-
rine sinema salonlarına ilginin artmasıyla, 
besteciler de film için müzik besteler hale 
gelmişlerdir.

Berlioz’un Fantastik Senfoni’si ve Wagner’in 
Uçan Hollandalı’sı ile anlatı sinemasının ara-
sında paralel bir ilişki vardır. İkisi de aslında 
fantastik senfonidir. Çünkü Hollywood sine-
ması olarak adlandırdığımız ana akım anlatı 
sineması da aslında bu köke, programlı müzi-
ğe dayanarak hikayesini anlatmaktadır.

2.2. SİNEMADA MÜZİK KULLANIMI

Sinemaya sanat niteliğinin yüklenmesi, gör-
selliğinin yanı sıra işitsel bir şölen sunma-
sından da kaynaklanmaktadır. Sinemaya bir 
bütün olarak ele alındığında; oyuncular, se-
naryo ve görsellik sinemanın vücut bulmasını 
sağlarken, film müziği de anlatımı destekle-
yerek bu vücuda ruh kazandırma işlevini üst-
lenmiştir.

Sinemaya can veren iki unsurun fotoğraf ve 
müzik olduğu çoğunlukla kabul gören bir 
yaklaşımdır. Müzik, filmin anlatım diline kat-
kı sağlayan önemli bir unsurdur. Sinemanın 
başlangıç yıllarında seyirciyi salona topla-
mak ve eğlendirmek üzere senfonik müzik-
lerin orkestra tarafından sinema salonunda 
icra edilmesiyle sinema ve müzik ilişkisi 
başlamıştır. Sesli sinemaya geçilmesi ile bir-
likte peliküle işlenir hale gelen müzik, artık 
sinema salonunun değil, filmin içinde yerini 
almıştır. Bundan sonra film ve müziğin iliş-
kisi sinema filmi için yapılan özel müziklere 
kadar gelişirken, film müziği ‘soundtrack’ ol-
gusuyla filmin tanıtımından yarattığı özel at-
mosfere kadar yaygın bir kullanıma erişmiş-
tir. Film müziği kavramı sinemayı desteleyen 
özel bir alan ve bir sektör olarak ayrışmıştır. 
Artık filmlerin vizyona girmesiyle aynı anda 
soundtrack albümleri piyasaya çıkmaktadır. 

Sessiz filmlerde kullanılan müziklerin de-
ğişim gösterdiği, filmin tarzı ve karakterini 
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belli eden müziklerin bestelenmeye başladığı 
dönemler, Chaplin filmlerine denk gelmekte-
dir. O döneme kadar opera ve baleden sine-
maya geçişte bir köprü olan müzik, 1915’ten 
itibaren filme ait müzik temasına uygun şe-
kilde vücut bulmaya başlamıştır. Chaplin 
filmlerinde komedi unsurunu veren müzik-
lerdir. Başlangıçta sadece müzik ve efekt ile 
başlayan uzun metrajlı sesli sinema, 1927’de 
The Jazz Singer (Alan Crosland) ile senkron 
diyaloglar içermeye başlamıştır (Erdikmen, 
2013: 43). Sesli filmlere geçiş beraberinde 
müzikalleri getirir. O zamana kadar filmin 
tempo ve ritmini ayarlayan klasik müzik ye-
rini caz sanatçılarına bırakmaya başlamıştır. 
Singin’ in the Rain (Gene Kelly, 1952)’de fil-
min aynı adlı şarkısı eşliğinde yağmur altında 
yapılan dans, bu dönemin özeti gibidir.

70’lere gelindiğinde ise film müziklerini fon-
da kalmaktan kurtulup, müzisyenlerinin adıy-
la ve ölümsüz besteleriyle anılmaya başladığı 
görülmektedir. Bugün bile müzikal anlayışı 
ile yeraltı dünyasını konu alan filmlere ilham 
veren Nino Rota’nın The Godfather (Francis 
Ford Coppola, 1972) için yapmış olduğu mü-
zikler, sinemada tema müziği kavramının do-
ğuşunu sağlamıştır. 

Tema müziğinin gelişmesiyle birlikte günü-
müz sinema klasiklerinin çoğu, filmle bütün-
lük sağlayan tema müzikleri ile zihinlere ka-
zınmıştır. John Williams gibi bestecilerin, si-
nema için özel üretimleriyle film müziği sek-

tör olarak gelişimini sinemaya paralel olarak 
sürdürmüştür. Bestecinin “Schnidler’s List”, 
“Star Wars” ve “Indiana Jones” üçlemeleri 
ile “Jaws” ve “Superman” gibi filmlere yap-
tığı besteler tema müziği kavramını yerleştir-
miştir. Ennio Morricone “İyi, Kötü ve Çirkin” 
ve “Birkaç Dolar İçin” gibi western klasikle-
rinin dışında “Bir Zamanlar Amerika”, “Kill 
Bill” gibi filmleri müzikleriyle hatırlanmasını 
sağlamıştır. Jerry Goldsmith’in “Robocop” 
temaları, “Cesur Yürek” ve “Titanik” için yap-
tığı müziklerle James Horner’in “Görevimiz 
Tehlike”nin müzikleri Hollwood sinemasının 
müzikleriyle dikkat çeken filmleridir.

Perdeye yansıyan görüntüleri çekici hale 
getiren melodilerin görevi ana akım sine-
mada anlatıya coşku, hüzün gibi duygular 
katmaktır. Oluşturulan duygu yoğunluğuyla 
verilmek istenen etkinin izleyiciye aktarımını 
doğrudan etkileyen film müzikleri bir filme 
karakter ve hüviyet kazandırırken, bazen si-
nemanın türünü belirleyen unsurlardan biri 
de olabilmektedir. Ana akım sinemada müzik 
kullanımı, filmin hikayesi ile doğru orantılı 
bir enerjiye sahiptir. Bu bakış açısıyla mak-
simal müzik kullanımı, filmin başından sonu-
na kadar hemen her sahne, olay ve aksiyonu 
müzik ve efektle desteklemektir. Aksiyonu 
aktarmada en önemli unsur, müziği ve efekti 
maksimum düzeyde kullanmaktır. İzleyiciyi 
olaya dahil etmek, duygu özdeşleşmesini (ka-
tarsis) sağlamak müziğin desteğiyle mümkün 
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olur. Bu nedenle maksimal müzik kullanımı 
ticari sinemanın ana özelliklerindendir.

Sinemada minimalist yaklaşım, senfonik mü-
ziğin tüm görkemiyle Hollywood filmlerinde 
üstlendiği görevin tam aksi yönde, filme bu 
tür ihtişamlı gösterileri dahil etmeden, müzi-
ği olabildiğince az kullanmayı ilke edinmiş-
tir. Müziği olabildiğince az kullanmak, bazen 
kullanmamak minimalist yaklaşımda drama-
tik unsur olarak anlatım dilini tamamlayıcı 
bir güce sahiptir.

2.3. SİNEMADA MİNİMAL MÜZİK ve 
KARŞI SİNEMA

Popüler sinema, müziği maksimal düzeyde 
kullanarak ifadeyi kuvvetlendirmeyi sağlar-
ken, sinema dilini ön plana çıkarmaya çalışan 
yaklaşımlar ise müziği minimal düzeyde kul-
lanmaktadırlar. Gerçekçi yaklaşımda katarsis-
ten kaçınan sinema dili, sinemanın yapması 
gerekenin sadece hikaye anlatmak olmadı-
ğını savunmaktadır. Kracauer’e göre filmin 
psikolojik alımlama süreci, filmdeki karak-
terlerle ya da kameranın bakışı ile özdeşleş-
mek değildir. Bu daha ziyade izleyiciyi kendi 
yaşamındaki deneyimler üzerine düşünmeye 
iten bir süreçtir (Özarslan, 2013: 204). Bu ne-
denle minimalist sinema, filmde özdeşleşme-
yi pekiştirici nitelikte müzik kullanımından 
kaçınmaktadır. Sinemada minimalizm, diğer 
sanat dallarında olduğu gibi gerçekçi duruşun 
ve sadeliğin ifadesidir.

Minimalizm, modern sanat ve müzikte kö-
keni 1960’lara giden; gerçekçilik, işlevsel-
lik, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir 
akımdır. Özellikle heykel, plastik sanatlar ve 
mimaride etkin olan minimalist yaklaşım, za-
manla sinema, tiyatro, edebiyat, müzik, dans 
gibi birçok sanat disiplininde yer bulmuştur 
(Özdoğru, 2004: 48, 55). Müzikteki duygu-
sal sterilliği, entelektüel karmaşıklığı ve diğer 
biçimleri ortadan kaldırma amacı gütmüştür. 
Tarihi veya duygusal izlenimleri en aza in-
dirgemek için melodi ve harmonide basitlik 
ön plana çıkarılır ve tekrarlara önem verilir. 
Elektronik enstrümanların kullanımı da bu 
amaca uygun olduğundan yaygındır7.

Temelde sadelik bazlı bir yaklaşım olan mi-
nimalizm müzikte 1960’ların sonunda dikkat 
çekmeye başlamıştır. İngiliz besteci ve müzi-
kolog Michael Nyman 1968’de yayınladığı 
bir makalesinde minimalizm kavramını mü-
zik literatürüne kazandıran ilk otorite olmuş-
tur (2004: 59) Özellikle Philip Glass’ın mü-
zik eserleri sinemada sık kullanılır. Yaklaşık 
50 filmin müziğini yapmıştır8. O yıllarda 
kendini minimalist müzisyen olarak tanımla-
yan Tom Johnson, minimal müziğin tanımını 
şu şekilde yapmaktadır:9-10

7 wikipedia.org/wiki/Minimalizm, Erişim Tarihi: 
10.3.2016

8 Minimalist besteciler arasında Philip Glass, Michael 
Nyman, La Monte Young, John Adams, Yann 
Tiersen ve Peter Machajdík  sayılabilir.

9  http://marlonmaxey.blogspot.com.tr
10  www.editions75.com/Books/
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“Tanım olarak minimal müzik çok az sayıda 
nota ve söz içeren ve çok az sayıda enstrü-
manın kullanılması ile hayat bulan bir türdür. 
Akarsulardan ya da buhardan sesler içerir ve 
hiç bitmeyen döngülerden oluşur. Bazen hiç 
ilerlemeyen bir saksofon sesinden, bazen de 
ağır ağır değişen müzik türlerinden parçalar 
içerir. Bazen tempo o kadar yavaşlar ki daki-
kada iki yada üç nota duyulur.”

Müzikte minimalizmin öncelediği bakış açıcı 
minimalist sinemanın ses ve müzik kullanı-
mına aynı özelliklerle yansımıştır. Minimalist 
sinemada sesin öncelikleri, müzik, ses ve 
efektleri kapsayan tüm sessel ögelerin mini-
malist ölçekte kullanılmasını gerektirmekte-
dir. Bu doğrultuda, yapay efektlere başvur-
mak yerine doğal ortam seslerinin kaydedil-
mesi, dublaj yerine sesli çekim yapılması ve 
dış müziğe bir destek öğe olarak mümkün ol-
duğunca yer verilmemesi tercih edilmektedir.

Ana akım sinemanın ideolojisi, kuralları ve 
kodlarıyla mücadele eden ve bunları yıkmaya 
çalışan filmler için kullanılan bir terim olan 
karşı sinema (counter cinema); anlatı geçiş-
sizliği, yabancılaşma, ön plana çıkarma, çoklu 
diegesis11, açıklık, rahatsız olma ve gerçeklik 
değerlerini benimsemektedir (Gürkan, 2015: 
65). Karşı sinema, klasik anlatı biçiminin ve 

11  Diegesis, anlatının içeriğidir. Hkayenin içinde 
tanımlanan kurmaca dünya, yani kurmaca 
gerçekliktir.

özellikle de olayların neden-sonuç bağlantısı-
nın karşısında yer almaktadır.

‘Ana akıma karşı’ olarak konumlanan karşı 
sinema ilk kez 1969’da, Jean Luc Godard’ın 
Vent d’est (Doğu Rüzgarı) adlı filmiyle il-
gili olarak Peter Wollen’ın bu sinemanın 
Hollywood sinemasına karşı bir sinema ol-
duğunu belirtmesi ve “karşı sinema” kavra-
mını öne sürmesiyle ortaya çıkmıştır (2015: 
34). Karşı sinema, klasik ana akım sinemanın 
kullandığı dilden ve anlatı kalıplarından yola 
çıksa da ideolojik anlamda ondan ayrılarak, 
klasik anlatının kalıplarını bozmayı amaçlar.

Karşı sinema, ana akım filmlerin kullandığı 
kodları, biçimleri yıkma çabasıyla, savundu-
ğu karşı ideolojiyle ve öncü-deneysel filmlere 
olan yakınlığıyla birlikte ‘bağımsız sinema’ 
kavramıyla örtüşmektedir (Blandford, Grant 
ve Hillier, 2004: 58 akt. Gürkan, 2015: 36). 
Ana akım sinema anlatım dilini müzikle ku-
rarken, zaman içindeki gelişiminde müziğin 
dinamiklerini temel yapı ve çözümlemeleri 
kurmakta kullanmıştır. Klasik anlatı kalıpla-
rını bozmayı ilke edinen karşı sinema, müzik 
kullanımında da bir karşı duruş geliştirmiştir. 
Bağımsız akımlardan biri olan Dogma 9512 
manifestosunda müzik tamamen reddedilmiş-
tir. Buna göre; sesler görüntülerden bağımsız 
olarak üretilmemelidir. Yani eğer film için çe-
kilirken fonda yer almıyorsa müzik kullanıl-

12  www.dogme95.dk/ Erişim Tarihi: 19.3.2016
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maz. Sadece filmdeki karakterlerin icra ettiği 
(deigetic) müzik kabul edilebilir niteliktedir. 
Minimalist yaklaşımla ilişkide olan bağımsız 
sinema ve karşı sinemada müzik kullanımı 
konusunda benzer seçicilik mevcuttur.

Sinemada minimalist müzik kullanımı, mü-
ziğin filmin önüne geçmesini engellemeyi 
amaçlamaktadır. Anlatılmak istenen duygu 
durumunun sinemasal dille ifadesini bulması 
tercih edilmektedir. Müzik burada destekle-
yici bir unsurdur. Müziğin sinemasal etkiye 
ulaşma, müzikal, sözel ve dijital imkanlarla 
görsel imgeyi oluşturması, sinema cephesin-
de müzikal akıcılığa ve yalınlığa doğru bir 
eğilim olarak karşılığını bulmuştur. Özellikle 
psikolojik etki yaratmak üzere düşük dü-
zeyde müzik desteğiyle, müziğin anlatımı 
baskılaması engellenmektedir. Bu filmlerde 
ideefixe kavramında olduğu gibi, hem filmin 
anlatımında hem de müzikte tekrarlar vardır. 
Film içince aynı motif bağlayıcı ve hatırlatıcı 
olarak yinelenir.

Minimalist sinemada müzik kullanımı en aza 
indirgenmiştir. Bu yaklaşımla bazı yönetmen-
ler filmlerinde müziği özellikle kullanmaktan 
kaçınırken, bunu bir anlatım ögesi olarak da 
kullanmaktadırlar. Müziğin ve ses ögesinin 
hiç olmaması, bazen dikkati odaklayıcı bir 
yöntem olarak tercih edilmektedir. Sessizlik 
iyice artar, aşırı sesten nasıl rahatsız olunu-
yorsa, sessizlik de o derece rahatsız etmeye 
başlar. Konuşma sesi, öksürük sesi, hatta ne-

fes sesine odaklanan seyircinin beklediği mü-
zik bazen bir türlü girmez.

Karşı sinemanın ayırıcı özelliklerinden olan 
rahatsız etme/olma durumu, Avusturyalı yö-
netmen Michael Haneke sinemasının önemli 
yapıtaşlarındandır. Michael Haneke, filmle-
rinde modern toplumdaki insanların gündelik 
yaşama dair problemlerini ve bunalımlarını 
çıplak bir gerçeklikle sergilemektedir. Bu 
amaç için özenle film müziği kullanmaktan 
kaçınmaktadır.

3. HANEKE SİNEMASINDA SES ve 
MÜZİK

Karşı sinemanın önemli bir temsilcisi olan 
Michael Haneke, müzik kullanımında terci-
hini filmin içinde geçen müziği kullanmaktan 
yana yapmaktadır. Haneke’nin Aşk (Amour, 
2012) filmi, sinemada minimalist müzik kul-
lanımı özelliklerini belirgin şekilde taşımak-
tadır. Haneke ‘Aşk’ filminde ses ve müzik 
ögelerini deigetic13 olarak kullanarak, modern 
bireyin açmazlarından olan yaşlılık ve ölüm 
konusuna odaklanmıştır. Bunu yaparken mü-
ziğin hikayeyi tamamlama ve duygu durumu 
yaratma yeteneğine başvurma gereği duyma-
mıştır. Artık müzik hikaye anlatmamaktadır. 
Ancak, filmde ses kullanımının anlatım dili-

13  Çekim yapılan yerden kaynaklanan seslere (oyuncuların 
konuşmaları, kapının gıcırtısı, rüzgâr sesi, anlatı içinde  
çalınan bir müzik aleti veya orkestra vb.) “diegetik 
ses” denir. Yapıma sonradan eklenmiş müziklere ise 
“nondiegetik müzik” denir.
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ne katkı sağlamak üzere nedensellik ilişkisi 
içinde olduğu görülmektedir.

Kracauer gerçekçi kuramında, klasik sinema-
daki sıkı olay örgüsü yerine açık uçluluğu ve 
hayatın içinden akabileceği boşlukların oldu-
ğu anlatıyı över. Film, fizik dünyaya ve seyir-
ciye dokunmalıdır ve bu nedenle yönetmenin 
hammaddesi fiziki gerçekliktir (Özarslan, 
2013: 204). Karşı sinemada anlatı hikayenin 
önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda öznel bir 
dili ve farklı açılardan kurulmuş hipotezleri 
de barındırmaktadır. Bordwell ve arkadaşları-
na göre; her karşı sinema filmi, bazı rahatsız-
lıklar, bocalamalar sunmaktadır (akt. Gürkan, 
2015: 39). Karşı sinemada karakterler aracı-
lığıyla kurulan gerçeklik, izleyicilere kendi 
varoluşlarını hatırlatma işlevi de görmekte-
dir. Haneke’nin filmlerinde özellikle dikkat 
çeken rahatsız edici gerçeklik, bireyselliğin 
giderek arttığı gündelik yaşamda görmezden 
gelinen insanın doğasına dair gerçeklikleri 
hatırlatmasıdır.

Haneke, Aşk’ta da seyirciyi böyle bir gerçek-
lik yüzleşmesi ile karşı karşıya bırakarak ra-
hatsız etmektedir. Ancak Aşk’ta rahatsız edici 
olan sadece son yıllarını evlerine kapanmış 
olarak geçiren çiftin, yaşlılığın getirdiği fi-
ziksel mağduriyetle baş etmeye çalışmaları 
değil; filmin geçtiği yegane mekan olan evin 
ortam sesleridir de. Filmdeki bu ses vurgu-
su, çiftin adeta kapanmak zorunda kaldıkla-
rı evdeki yalnızlığını ve yavaş yavaş ölüme 

yaklaştıran felçe karşı çaresizliğini vurgula-
maktadır. Müziği sadece piyano ile gerçekle-
şen diegetic ses olarak kullanan Haneke’nin, 
filmin içinde gerçekleşen ses ögelerine daha 
çok eğilen bir yaklaşımla filmin mizansenini 
desteklediği gözlemlenmektedir. 

Christian Metz sinemada beş enformasyon 
kanalını olduğunu söylemekte ve bunları da 
görsel imge, grafikler, konuşma, müzik ve ses 
efekti olarak belirlemektedir (akt, Monaco, 
2003:204). Görüntü karakterler, mekan ve 
uzam hakkında bilgi verirken, ses duygu ya-
ratmaya katkı sağlayarak görüntünün anlamı-
nı ve dramatik etkiyi güçlendirmektedir. Bir 
filmin ses evrenini oluşturan üç temel öğe ko-
nuşmalar, müzik ve efektlerdir. Görüntüdeki 
anlamı güçlendiren dramatik bir öğe olarak 
ses unsurları, Aşk’ta anlatım diline katkı sağ-
layan bir işlevde kullanılmıştır.

Filmin evreni kapısı kırılarak içeri girilen ev-
dir ve bu, filmin açılış sahnesindeki yüksek 
tonlamayla altı çizilen ses vurgusu ile seyirci-
ye ifade edilir. Sessiz bir başlangıç jeneriğin 
ardından gelen kapının açılma sesi ve daire-
nin pencerelerinin açılmasıyla içeriye dolan 
caddenin uğultusu, öykünün içindeki doğal 
seslerin özel bir şeyler anlatmaya çalışacağı 
bir film deneyiminin ipuçlarını vermektedir.

Mekan ve ses ilişkisine önem veren Haneke 
bunun önemini şöyle vurgulamaktadır: “Eğer 
makul bir etki yaratmak istiyorsanız her deta-
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ya, her bir aksesuara hatta bunların yanında 
akustik diğer ögelere, mesela parkenin gıcır-
tısına bile ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekir. 
Atmosfer dediğimiz şey detaylardan mey-
dana gelir.” Ayrıca, hastalık sözkonusu ol-
duğunda yaşanılan apartman dairesinin, dört 
duvar arasında geçen yaşlılık sürgünü için 
gerekli her şeye sahip bir sığınak olduğunu 
ifade etmektedir.14

Neredeyse filmin tamamının geçtiği mekan 
olan apartman dairesinden çıkılan tek sahne, 
geri dönüşle gidilen konser salonu ve dö-
nüşte kullanılan metrodur. Konser salonunu 
tamamen dolduran seyirci, yapılan başlan-
gıç anonsu sonrası öksürük vs seslerle kon-
seri dinlemeye hazırlanır. Piyanonun birkaç 
tuşuyla giren sakin bir müzik, diegetik ses 
olarak kısa süren sahneyle ilk kez duyulur. 
Emekli müzik öğretmeni olan çift, öğrenci-
lerinin konserini izlemeye gitmiştir. Piyano, 
eve dönerken metronun uğultusuna eşlik ede-
rek devam eder.

Kahvaltı yapan yaşlı çiftin konuşma seslerine 
evdeki ortam sesleri eşlik eder. Yemek yer-
ken çatal bıçağın tabakta çıkardığı ses, mus-
luktan akan su sesi, sandalyeyi çekme veya 
bir dolabı açarken çıkan kapak sesleri gibi 
ortam sesleri filme ait tek ses kaynaklarıdır. 
Yaşlı kadının kahvaltı esnasında aniden susup 
donuklaşması ve bu sahnedeki açık bırakılan 

14  https://filmkafa.wordpress.com

musluktan akan su sesi, arkasından gelecek 
hastalık sürecinin ve sessizliğin sadece evin 
içindeki seslerle bozulacağının işaretidir.

Filmde diyaloglar ve monologlar anlam ya-
ratımında önemlidir. Çift yemek yerken sü-
rekli birbirinin yüzüne bakarak sohbet eder, 
gülümser. Nazik ve naif hayatları, evlilikle-
rini aşkla geçirdiklerini göstermektedir. Yaşlı 
çiftin diyalogları, kadının hastalığının seyri 
gereği geçirdiği dönüşümle adeta içsel bir 
monologa çevrilir. Diyalog kurdukları az sa-
yıda kişi evin alışverişine ve temizliğine des-
tek olan karı-koca, bakım için gelen hemşi-
re, bir ziyaretçi ve kızlarıdır. Çiftin kendileri 
gibi müzisyen olan kızları annesinin hastalığı 
nedeniyle eve gidip gelmeye başlayınca, fil-
min ses ögelerine babası ile olan diyalogları 
eklenir. Yaşlı kadının ameliyat için hastanede 
olduğu sırada baba-kızın evde baş başa soh-
betleri, kızın aile ve meslek hayatıyla ilgi-
li sabit kamera ile uzunca süren bir plandır. 
Diyalogun geçtiği evin salonunda başkaca 
hiçbir ses yoktur. Ancak dışardan kişilerle di-
yaloglarda konular yabancılaştırıcı nitelikte, 
yaşamın maddi yönleriyle ilgili durumlara 
yoğunlaşmaktadır. Bu da çiftin başbaşalığı-
nın altını çizmektedir.

Yaşlı kadının eve dönüşü ile seslere tekerlek-
li iskemlenin ürettiği motor sesi eklenmiştir. 
Artık yardımsız hareket edemediğinden te-
kerlekli iskemleden koltuğa, tuvalete veya 
yatağa geçirmek için yardım esnasındaki fo-
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ley seslerden nefes seslerine kadar tüm sesler 
detayıyla, evin içindeki günlük yaşamı anlat-
maya eşlik etmektedir. Kitap okurken sayfa-
ları çevirme sesi, hastanın yürüme egzersiz-
lerinde ayaklarını sürtme sesi, klozetten akan 
su sesi, pencereyi kapatma sesi, açılan kapı 
ve pencereden eve dolan dışarıdaki yağmurun 
sesi, uykuda minik horlamalar… Bütün akış, 
bu günlük yaşamın sesleriyle anlatılmaktadır.

Wajda’ya göre (akt. Sözen: 2013: 2098); ses 
tasarımı hem bir bütün olarak (genel estetik 
kurulum) hem de her sekansın kendi iç an-
lamsal boyutu üzerinden yapıldığında, sesin 
gerçekliği, görüntünün gerçekliğini doğrudan 
etkilemekte hem uzamı hem de zamanı üret-
mektedir. Uzamda asal olan şey, mekân duy-
gusu yaratım başarısıdır. Yankı, armoni vb. 
ya da özel bir mekân temelli ‘ortamın doğal 
gürültüsü’ (room tone) başarının belirteçleri-
dir. Ses evreni, filmin anlatıma getirdikleriy-
le atmosfer yaratabilmekte, farklı zaman ve 
mekânları birleştirebilmekte ya da ayırabil-
mekte, arka plandaki çevresel ses (ambient 
sound) devamlılığını ya da devamsızlığını 
sağlayabilmektedir. Bütün bunlar sesin, fil-
min görsel olarak üretebileceği anlama nasıl 
daha farklı boyutlar kazandırabileceğini gös-
termektedir.

Sade anlatımın içinde bütün dikkatleri ortam 
seslerine toplanması, artık sesle anlatılan de-
taylara odaklanmayı sağlamıştır. Asıl dikkat 
çekilmek istenen hastalığın ilerlemesinden 

sonraki dönemin sessizliği, diyalogsuzluğu-
dur belki de. Aşk’taki aşk, sadece genç ve 
güzel iken yaşanan değil, bütün bir ömrün 
sonunda yüzüne hala sevgiyle bakılan eşin 
gözünün önündeki gidişine sabretmek, te-
mizliğini, bakımını yapmaktır. Yaşlı kadın 
için artık kelime yoktur, kendini seslerle ifa-
de etmeye çalışmaktadır. Su içerken öksür-
me, yutkunma, inleme ve tad alma sesleri. 
Durumun çaresizliğe doğru evrilmesiyle bir-
likte yaşlı adamın çözümsüzlüğü ve yalnızlı-
ğı, ışığı açıp-kapatırken düğmenin çıkardığı 
sesin dahi evin içinde büyük bir ses gibi yan-
kılanmasıyla ifade bulmaktadır. Dışarıdaki 
dünyayla ilişkili tek ses ve imge pencereden 
içeriye giren güvercinin ayak sesleri ve kanat 
çırpışlarıdır.

Film boyunca müzik, sadece piyanonun di-
egetic ses olarak yer aldığı dört kez girişte 
kullanılmaktadır. Tümünde kısa süren müzik 
girişi; konser, ziyaretçinin evdeki piyanoyu 
çalması, yaşlı adamın flashback ile eşinin ça-
lışını hatırlaması ve yine müzikçaların kapa-
tılmasıyla ses kaynağından dinlendiği anlaşı-
lan aynı piyano müziğidir. Kapanış jeneriğin-
de de açılıştaki gibi sessizlik hakimdir.

Aşk, farklı bir açıdan bakışla yaşlılığın getir-
diği sıkıntılarla birlikte de aşkın devam ede-
bileceğini göstermektedir. Dönüşü olmayan 
hastalık sürecindeki çaresizliği ölümle son-
landırmak da bunun bir parçasıdır. Assheur’a 
göre; Haneke seyircinin uyuşturulduğunu, 
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uyuşturulduğu için de kontrol edilebildiğini 
ve acı çekerek uyanması gerektiğini düşün-
mektedir. Filmin beyazperdede değil zihinde 
seyredildiğini düşünen Haneke, bunun için 
seyirciye okkalı bir tokat atar (akt. Faruk, 
2014: 253). Haneke, Aşk’ta ses ögelerini ger-
çekliğe kulak kabartmayı sağlamak ve anlatı-
mını kuvvetlendirmek için çarpıcı bir şekilde 
kullanmıştır.

4.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Sinema geçirdiği gelişim sürecinde her ne 
kadar müziğe imge yaratma kabiliyetinden 
yararlanarak anlatımı kuvvetlendirici bir iş-
lev yüklese de; gelinen süreçte bağımsız si-
nema ve minimalizmin etkilediği yaklaşım-
lar, sinema dilini müziğin yarattığı dramatik 
etkiden uzaklaştırmaktadırlar. Ancak sinema 
görsel ve işitsel bir sanattır. Gerçekliği yaşa-
ma odaklanarak kurgulayan minimal sinema, 
işitsel yönünü diegetic sese yakın durarak ya-
şatmaktadır.

Haneke ‘Aşk’ filminde ses ve müzik ögeleri-
ni deigetic olarak kullanarak, modern bireyin 
açmazlarından olan yaşlılık ve ölüm konu-
suna odaklanmıştır. Bunu yaparken müziğin 
hikayeyi tamamlama ve duygu durumu yarat-
ma yeteneğine başvurma gereği duymamış-
tır. Sinemanın geldiği nokta (tüm teknolojik 
olanaklara rağmen), kendi anlatım dili ve ola-
naklarını sadeleşmeyle de üretmeye devam 
ettiğidir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Art types have existed on their own as well as they have developed by getting 
support from each other. Almost all of the art types have related to each other in the histori-
cal process. Cinema has benefited from the drawing attention function of the music from the 
moment that first met the audience.  This function makes contribution to create meaning in a 
short period of time. The story telling function of the music began with the programmed music 
in the first half of 1800s has evolved to be used in the cinema in the course of time as well as 
has contributed to create the classical narrative structure of the cinema. The music and cine-
ma relationship began with the use of the music in the presentation of the motion picture has 
led to the movie soundtrack phenomenon. It is possible to mention a relation of the source of 
movie soundtrack that identifies the cinema and music in a single concept, to the programmed 
music, of which the base is storytelling and to the basis of it as “Romantic Symphony” period. 
The music and movie soundtrack that have gained an important place during the development 
process of the cinema, have become an integral part of the mainstream cinema. However, whi-
le cinema has been developing its own language, it has decomposed from other arts and also 
it has been reducing the support that it receives from music. The realistic approach in cinema 
prefers a narrative style that tries to transfer the reality instead of the fiction and close cases to 
the daily life by staying out of the classical narrative patterns. The realism, that Kracauer laid 
its foundation, is one of the theoretical basis of minimalist cinema. Minimalist cinema and ot-
her approaches that it affected adopted a minimal attitude for the use of music. Even in today 
cinema faces with a process that totally rejects the use of music. However, it is observed that 
the scene is supported, as closer to the reality, through an approach stating the audio elements 
in the movie. Objective: In the study, the developing process of the music use in cinema since 
the inverson to the movie soundtrack function and the contribution of the use of music and 
audio components in minimalist cinema to the narrative language will be examined. Method: 
Michael Haneke’s Amour (2012) movie will be studied according to the distinctive and inten-
sive sampling methods as it has the minimalist music use features evidently and extremely in 
cinema. Analysis: The fact that the audio components that Haneke used in Amour movie are in 
a causality relationship will be considered within the framework of scene criticism. Findings 
and Result: During its developing process, cinema attributed a strengthening function to the 
music using the ability of creating image; however, the approaches that were affected by the 
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independent cinema and minimalism, move away the cinema language from the dramatic effect 
created by music. But, cinema is an aural and visual art.  Minimal cinema, which fictionalizes 
the reality by focusing on life, sustains its aural feature by staying close to the diegetic sound. 
In movie Amour, Haneke focused on the topics of aging and death that are two of the dilemmas 
of the individual by using the sound and music components as diegetic. While doing this, he 
did not need to use the ability of music to complete the story and to create a mood. The point 
where the cinema is (despite all the technological opportunities) that it continues to create its 
own narrative language and opportunities through simplification.
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Öz: Orta Asya Türk cumhuriyetleri (Kazakistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kırgızistan) SSCB’nin sömürgesi altına girdiği 1922 
yılından itibaren tüm yaşamlarını Sovyet kurallarına göre şekil-
lendirmişlerdir. Tek Komünist parti merkezli siyaset yürütülen 
Sovyetler Birliği ülkelerinin kitle iletişim araçları da bu partinin 
amaçları ve istekleri doğrultusunda kullanılmakta idi. Komünist 
kuramın etkisindeki kitle iletişim sistemlerinin hemen hepsinde siyasi 
aktörlerin, bu alanı kontrol etmeye çalışması ve ya yönlendirmesi 
söz konusu idi. Orta Asya Cumhuriyetlerinin tarihi geçmişleri 
“medyayı siyasileşmeye doğru” itmiştir (Hallin, Mancini, 2004: 
61). Sovyet ideolojisini yaymayı ve topluma iletmeyi ana görevi 
olarak kabullenen medya siyasi hayatın bir parçası olarak değil, 
tümü olarak görülmekte idi. Bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya 
ülkeleri Sovyet sonrası da medyanın siyasal durumundan kurtu-
lamamıştır. Ülkelerde faaliyet gösteren gazetecilerin ve medya 
kuruluşlarının büyük çoğunluğu direk veya dolaylı yoldan siyasi 
bağlantılıdırlar. Bu ülkelerdeki kitle iletişim araçlarının patronları 
iktidardaki politikacılarla “iyi ilişkiler” içindedirler. Gazetelerde 
siparişli ve birilerini yükseltme veya karalama amacına yönelik 
yazılara sık sık rastlanmaktadır. Aynı zamanda resmen sansürün 
yasaklandığı Orta Asya ülkelerinde siyasi iktidarın baskıları gereği 
gizli sansür ve oto-sansür vardır. Televizyonda yayınlanacak ha-
berler ve gazetelerde basılacak makaleler önceden gizli bir şekilde 
incelenerek onaylandıktan sonra topluma iletilmektedir. Muhalefet 
medyasının çok zayıf olduğu Orta Asya ülkelerinde tek yönlü 
iktidar medyası bu sektörde egemenliğini sürdürmektedir. Hükü-
met baskısı ve kontrolü altında tutulan medyanın serbest faaliyeti 
sürekli engellenmektedir. Çok çeşitli ve çoğulcu medyadan yoksun 
bırakılmış bu beş Orta Asya ülkesinde özgür basının bugünü ve 
geleceği tehdit altındadır.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Siyasallaşmış 
Medya, Devlet Baskısı, Özgür Basın

Abstract: Central Asian Turkish countries (Kazakhstan, Turk-
menistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan) were shaped their whole life 
by the Soviet rules since 1922 when came under the domination 
of USSR as colonial. Mass media of the Soviet Union countries 
carried out one communist party regime based politics was also 
used in accordance with the purpose and the wishes of this party. 
Trying to control or giving direction to this area by political ac-
tors in almost all communist theories under the influence of mass 
communication systems was discussed. Historical background 
of the Central Asian Republics was pushed “the media to being 
politicized” (Hallin, Mancini, 2004: 61). The media adopted the 
spreading of Soviet ideology and the transmitting this to the 
community as the main task was seen as all of the political life, 
not as part of it. The Central Asian countries gained their inde-
pendence could not escape from political situation of the media 
in the Post-Soviet period as well. The vast majority of journalists 
and media organizations operating in the country are directly or 
indirectly connected to politicians. The leaders of the mass media 
in this country have “good relations” with the ruling politicians. 
Articles on order and with the purpose of elevating or defamation 
someone are in common in newspapers. At the same time, there 
are confidential censorship and self-censorship by the pressure of 
political power in Central Asian countries where officially banned 
the censorship. The news to be published on television and the 
articles in newspapers are delivered to the community after they 
are reviewed and approved in advance in a hidden way. Opposition 
media is too weak in Central Asian countries and one-way power 
media continues its dominance in this sector. Free activity of the 
media held under government pressure and control is prevented 
continuously. Today and the future of the free press is under threat 
in these five Central Asian countries debarred from wide-ranging 
and pluralist media.

Key Words: Central Asian Turkish Republics, Politicized Media, 
State Repression, Free Press
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1. GİRİŞ

Önemli fırsatlar ve tehditler arasında varlık-
larını sürdüren Orta Asya Cumhuriyetleri si-
yasi acıdan kırılgan bir yapıya sahiptirler. Bu 
durum, iktidarı koruma adına her türlü siyasi 
baskıyı meşrulaştıran ve uygulayan politik 
duruşu beslemektedir.

Bağımsızlıktan günümüze Orta Asya ülkele-
rinde mevcut iktidarın değişime karşı korun-
ması, bu ülkelerin iç ve dış politikalarının şe-
killendirilmesinde belirleyici unsur olmuştur. 
Bu ülkelerin birçoğu uluslararası sisteme en-
tegre olmaya çaba harcarken, böyle bir süre-
cin iktidar değişikliğine yol açmaması yönün-
de koruyucu politikalar geliştirmeye dikkat 
etmektedirler (Haluk Alkan, Türk Cumhuri-
yetlerinde Siyasal Sistemler: 20 Yıllık Bilan-
ço).

Sovyetler Birliği döneminde Moskova mer-
keze bağlı kalan bu ülkeler bağımsız faaliyet-
lere sahip değillerdir. 

2. SOVYET DÖNEMİNDE MEDYA

Sovyet döneminde medyanın çıkarcı bir rolü 
var idi: ideolojik eğitim biçimi olarak görü-
len medya Komünist partisi tarafından top-
lumun görüşlerini şekillendirme aracı olarak 
kullanılmakta idi. Nitekim medyaya Sovyet 
yaklaşımı da bir taraflı karakter taşımakta idi. 
Çünkü kitle iletişim araçları modern inançları 
halka aşılamak için ve dönüştürücü güç ola-

rak istifade edilmekte idi. Sovyetler dönemin-
de ülkelerdeki tüm medyaya erişim Komünist 
Partisi tarafından kontrol edilmekte idi. Tüm 
parti/devlet sahipli medya kuruluşları üzerin-
de yönetimin özenle hazırladığı sistem aracı-
lığıyla uygulanan olumlu ve olumsuz kontrol 
mevcut idi. Bu kontrole medya personelinin 
atanması üzerindeki söz sahipliği, gazetecile-
rin eğitimine rehberlik etmek ve yayın öncesi 
ve sonrası sansürde karmaşık bir sistemin da-
yatılması dâhil edilmiştir (Becker, 2002: 12). 
Gazeteciler parti aparatının uzantıları olarak 
işletilmekte ve ideolojik eğitim alanında ça-
lışan diğerlerinden hiç farklı davranmamak-
taydılar. 

SSCB’de medya parti ile özdeşleşmiş ve par-
tiye tabi kalmıştır. Aynı zamanda tüm basın 
üzerinde muhafıza edilen ve düzenli uygula-
nan sıkı bir pozitif ve negatif kontrol mevcut 
idi. Sovyetlerin son dönemlerinde ideoloji 
canlılığını kaybetmiş bile olsa, toplumu ortak 
bir dile bağlı kılan sıkı ideolojik kontrol de-
vam etmekte idi ve böylece rejime karşı olu-
şabilecek herhangi bir potansiyel muhalefeti 
sınırlandırmakta idi (Becker, 2014: 194).

3. BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDE MED-
YA

1990’ların başlarında, yani Orta Asya cum-
huriyetleri yeni yeni bağımsızlıklarına kavuş-
tukları zaman gazeteciler daha özgür faaliyet 
alanına sahiplerdi ve özgür medya organları-
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nın sayısında da bir patlama görülmüştür. Ba-
ğımsızlığın ilk yıllarında medya deneyimsiz 
idi ve kendi başına hareket etmekteydi, aynı 
zamanda finansal sorumlulukları yoktu ve 
gazetecilik tarzları da daha şekillenmemiş-
ti. Ne kadar ki, hükümet iktidardaki gücünü 
daha kavrayamamıştı, kitle iletişim araçları 
üzerinde de nezaret bir o kadar zayıftı (İn-
ternational Media Support Report, 2008: 14) 
Yayıncılar, editörler ve yazarlar gelişigüzel 
bir şekilde kendi özgürlüklerinin sınırları-
nı test ettikten sonra, Orta Asya’da bulunan 
hükümetler 1990’ların sonlarından itibaren 
medyanın böyle özgür faaliyetlerini tehlikeli 
bulmuş ve çok küçük yasal bahanelerle med-
ya organlarını kapatmaya başlamıştır. Bu ilk 
dönemlerde iktidar seçkinleri kendi ülkele-
rinde otoritelerini sağlamlaştırmak için siyasi 
ve ticari yöntemlere başvurmuştur (Allison, 
2006: 93).

Böylece, rejim değişikliğinin yetersizliği ve 
rejim değişikliğinin önlenmesi- Orta Asya’da 
siyaset ve medya manzarasını tanımlamakta 
kullanılan en uygun deyimlerdir. Diğer poli-
tik seslerle mücadele etmek için iktidardaki 
aileler ülkedeki medya holdinglerine sahip-
lenmiş ve tüm Orta Asya ülkelerinde devlet 
kontrolündeki medya organları ülkedeki di-
ğer görsel ve yazılı medya üzerinde sanal te-
kele sahip olmuştur (Allison, 2006: 94).

Orta Asya ülkelerinde yaşanan istikrarsızlığın 
temelinde birçok neden yer almaktadır. Bun-

lar: yerel çatışmalar, etnik sınıflar, toprak ve 
su kaynakları üzerinde çatışmalar, rejim deği-
şikliği ve 2004’ten sonra Afganistan’da kay-
naklanan bölgesel belirsizliklerdir. Yaşanan 
bu istikrarsızlıklar medyayı da direk veya do-
laylı bir yolla etkilemektedir. Ülkelerde ya-
şanan her istikrarsız durum medyayı siyasete 
bir az daha yaklaştırmaktadır. 

Orta Asya Cumhuriyetlerindeki yönetim sis-
temleri arasında da bazı benzerlikler bu-
lunmaktadır. Bölge ülkelerinde başa gelen 
liderlerin uzun sure iktidarda kalmaları ve 
bunu sağlamak için her türlü yolu deneme-
leri önemli bir benzerliktir. İktidarı koruma 
güdüsü kaçınılmaz olarak baskıcı eğilimleri 
beslemekte ve baskı siyasi tecrübenin önemli 
bir parçası olmaktadır (Macit, 2012: 50-51).

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde istikrarlı 
bir siyasal durum olmadığından ABD ve Batı 
Avrupa ülkeleri bu fırsatı kendi lehlerine kul-
lanmaktadırlar. Orta Asya’da söz sahibi ol-
mak ve onları Rus etkisinden uzaklaştıra bil-
mek için ise en etkili vasıta olarak medyayı 
kullanmaktadırlar. Bu cumhuriyetlerde faali-
yet gösteren “İnternews”, “Radio Liberty” ve 
s. gibi yayın organlarında Batı propagandası 
yapılmakta ve Batı yönelimli medya sistemi-
nin demokrasi açısından önemi sık sık dile 
getirilmektedir. 

Kırgızistan’da patlak veren Lale Devriminde 
de Batı medyasının rolü az değildir. Manşet-
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lerinde demokratik seçim için bas bas bağı-
ran medya halkı yönlendirmekte ustaca kul-
lanılmıştır. Ayrıca Özbekistan’ın Andijan vi-
layetinde baş veren ayaklanmalarda da Batı 
medyasının parmağı bulunmaktadır (Kenny, 
Gross, 2008: 516).

Orta Asya ülkelerindeki rejimleri medyaya 
yaklaşım açısından ikiye ayıra biliriz: 

1. Yumuşak Otoriter Rejimler

2. Sert Otoriter Rejimler

Yumuşak otoriter rejimlerde devlet baskısı 
sert otoriter rejimlerden farklı olarak hedefli 
ve rasyonel bir şekilde planlanmış durumda 
gerçekleştirilmektedir. Bunun da bir sıra ne-
deni var. Bunlardan ilki yumuşak otoriter re-
jimlerde ülke başkanları uluslararası arenada 
ülke adına utanç gelmesin diye bu tarz şid-
detli medya baskılarından kaçınmaktadırlar. 
Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri de 
yumuşak otoriter rejim ortamında medya fa-
aliyetlerini ilerletmektedir (Schatz, Maltseva, 
2012: 46).

Türkmenistan ve Özbekistan ise sert otoriter 
rejim muhitinde medyasını çalıştırmaktadır. 
Özellikle Türkmenistan uluslararası arenadan 
gelen eleştirel tepkilere çok kayıtsız kalmakta 
ve medyaya uyguladığı baskıları devam ettir-
mektedir. 

4. SOSYALİZMDEN KAPİTALİZME 
GEÇİŞ

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Sovyet döne-
minde hâkim olan Sosyalizm sistemi bu ülke-
ler bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra kapi-
talizm sistemi ile değişilmek zorunda kalmış-
tır. Uzun yıllar boyunca Sosyalist sistemde 
faaliyet gösteren bu ülkeler kapitalist düzene 
geçişte büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Ka-
pitalizmin gereği özel sektör anlayışı devreye 
girmiş ve yapılan her işte maddiyet ön plana 
çıkmıştır. Bu değişim medyadan da yan geç-
memiştir. Senelerce Komünist partinin yayın 
organı olarak partinin, devletin düşüncelerini 
ışıklandıran ve siyasi otoriteyi destekleyen 
medyayı yıllar sonra yeni düzen için değiş-
tirmek pek kolay olmamıştır. Medya’da özel 
sektör kurulmaya başlamış ve yayın organları 
devletin aksine, ticari şahısların elinde top-
lanmıştır. Fakat Orta Asya’daki cumhuriyet-
ler kabul ettikleri yasalarda kapitalizm siste-
mini benimsemiş olmalarına rağmen gerçek 
uygulamalarında halen sosyalizmin izlerini 
taşımaya devam etmektedirler. Örneğin, Öz-
bekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da özel 
yayın kuruluşları devletten bağımsız şekilde 
yayın yapamamaktadır. Gizli bir şekilde olsa 
da, devletin, iktidarın görüşlerine zıt fikirleri 
yayınlamaktan kaçınmaktadırlar. Televizyon 
yayıncıları programlarda geniş bir şekilde 
iktidarın faaliyetlerini anlatan haberlere yer 
vermekte ve muhalefetin ülke ile ilgili görüş-
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leri genel olarak kanallarda yansıtılmamak-
tadır. Bu üç ülkeden farklı olarak Türkmenis-
tan kapitalist sistemde faaliyet gösterdiğini 
yasalarda kabul etmiş olsa da, realitede ka-
pitalizmin örneklerini görmek çok zordur. 
Türkmenistan’da özel yayın organlarının faa-
liyeti resmen yasaklanmıştır. Özel medyanın 
olmadığı bir ülkede kapitalizmden konuşmak 
da yersizdir. Aynı zamanda Türkmenistan’da 
medya mensupları Cumhurbaşkanını eleştir-
me hakkına bile sahip değiller. Cumhurbaş-
kanının talimatlarıyla hareket eden medya 
halen sosyalizmden kopamamıştır. İktidarın 
istikrarı namına yazdıklarına, konuştuklarına 
dikkat eden medya sosyalist sistemdeki gibi 
devletin yayın organları olmaktan kurtulama-
mıştır.  

5. SİYASALLAŞMIŞ MEDYA ve MED-
YAYA DEVLET BASKISI

Medya üzerinde siyasi ve idari kontrolün kap-
samı ülkelerin demokratik, yarı-demokratik 
veya otokratik olup olmadığına bağlıdır. Dev-
let siyaseti ve yasal çerçevesi çok az sayıda 
medya kuruluşunu devletin veya siyasi kont-
rolün dışında tutarak onlara hukuki ve mül-
kiyet statüsünü elde etmeye izin vermektedir. 
Siyasal sistem düzeyinde kabul edilecek özel 
kurumsal çözümler medya düzeyinde çoğal-
tılmaktadır. Bu durum özellikle düzenleyici 
otoritelerin siyasi iktidar yapısının doğrudan 
uzantısı olan yayıncılık sektöründe belirgin-
dir: onların bileşimi yürütme yapısının ve se-

çim sisteminin türüne göre belirlenmektedir. 
Ülkelerdeki medya özgürlüğü ve bağımsızlı-
ğı önemli bir ölçüde siyasi elitler arasındaki 
davranış ve tutumlar üzerindeki normatiflere 
bağlıdır, medya özellikle demokratik değerler 
ve davranışlar üzerindeki tavırları ile devlet 
kurumlarıyla karşı-karşıya kalmaktadırlar 
(Jakubowicz, 2007: 16).

Geçiş döneminde ve sistemik dönüşüm sü-
recinde post-Sovyet ülkeleri sistemik med-
ya politikalarını izlemiştir. Bu ülkeler genel 
medya politikasında “atavistic” (devamlılığı 
veya etkili komutanın yeni şekillerini içeren 
kontrol sistemlerinin, medyayı kontrol etmek 
için siyasi seçkinlere izin vermesi) ilkeye yö-
nelmişlerdir. (Jakubowicz, 2007)

Siyasal sistem türleri ve medya politikası 
yönelimleri arasındaki eşleşme mükemmel 
değildir. Partitokratik sistemler kamusal ha-
yatın her alanının politikleşmesi ile birlikte 
(İtalyanca pan politicismo komünizm sonrası 
versiyon), medyanın da siyasi elitler tarafın-
dan kontrol edilmesini tercih etmektedirler 
(Jakubowicz, 2007: 21).

Siyasi elitler medya üzerinde baskı kurmak 
için gün be gün daha aktif bir şekilde medya 
politikalarını izlemekte ve olumlu kapsama 
alanı sağlamak için gerekli önlemler almakta-
lar. Richter (2008) Orta Asya Türk Cumhuri-
yetlerinde bu amaç için kullanılan yöntemleri 
saptamıştır:
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•	 Devlet yetkilileri gayri-resmi olarak med-
yada olan sirkülasyona rehberlik etmekte-
dir.

•	 Devlet veya devlet kontrolündeki med-
ya altyapısı bağımsız veya muhalif yön-
lü medya için hizmet vermeyi reddet-
mektedir. Mesela, Özbekistan’da ve 
Kazakistan’da devlete yakın kişiler tara-
fından yönetilen matbaalar ve yayın kuru-
luşları muhalif fikirli siyasilere kapılarını 
kapamakta ve iktidarın amaçları doğrultu-
sunda üretim yapmaktadır. 

•	 “Hain ve sadakatsiz” medya için bilgi ve 
reklam kısıtlaması yapılmaktadır. 

•	 Devlet kendi sübvansiyonlarını ve tekelle-
rini “sadık” medya lehine istismar etmek-
tedir.

•	 İktidar yetkilileri düzenleyici ve denetle-
yici işlevleri kötüye kullanmaktadır. Örne-
ğin, yetkililer yayın düzenleyici kurumla-
rın lisans ilkesini kullanarak “sadakatsiz” 
medyayı cezalandırmakta ve “sadık” med-
yayı ödüllendirmektedir.

•	 Kurum içi sansür

•	 Ülkede cereyan eden olaylara medya tara-
fından verilen tepkilere yasadışı baskıların 
uygulanması. Burada hükümet ve kamu 
görevlileri medya ve gazetecilere olağa-
nüstü zorluklar çıkarmaktadır. Bu zorluk-
lara “fiziksel saldırı ve korkutma yoluyla 

sansür”, aynı zamanda “öldürerek sansür-
leme” gibi içerikler dâhildir. 

Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki devlet 
yetkilileri yukarıda sıraladığımız önlemle-
rin hepsini veya bir kısmını uygulamaktadır, 
fakat öncelikli olarak geleneksel ve yeni in-
ternet medyada görünen herhangi kontrolsüz 
içeriği önlemek için ciddi çaba sarf etmekte-
dirler (Jakubowicz, 2007: 34).

Siyasi sistem içinde yer alan baskının en 
önemli kaynağı siyasal muhalefettir. Bu fak-
törün etkisi Orta Asya medyasının geçiş sü-
resince izlenebilmektedir. Baskının ikinci en 
önemli kaynağı yargı sistemidir. Orta Asya 
ülkelerinde mahkemelerin siyasi elitlere bağ-
lılığı bağımsızlıktan sonraki dönemde de çok 
eleştirilmektedir. Eleştirel ve muhalif yönlü 
gazetecilere karşı şiddet suçları faillerinin 
davaları çoğu zaman açılmamakta veya çe-
kinilerek kovuşturulmaktadır (Toepfl, 2013: 
246).

Orta Asya ülkelerinde medyanın siyasileşti-
ğini birçok faaliyet alanında da görebilmek-
teyiz. Örneğin, bölge ülkelerindeki medya 
kuruluşları sahiplerinin üstesinden gelmesi 
gereken ilk engel kayıt yaptırmaktır ve bunun 
için o medya ya siyasi açıdan sade ya da ik-
tidar yanlısı siyasi görüşlere sahip olmalıdır. 
Kayıt ve lisanslama işleri ilk önce sıkı bir 
devlet kontrol mekanizmasından geçmelidir. 
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Medya kuruluşlarının kayıt işlemleri ülke-
lere göre değişiklik göstermekte ve uygun 
bakanlıkların (Enformasyon veya Adalet Ba-
kanlığı) kararı ile 15 gün ile bir ay arasında 
sürmektedir. Fakat bu kayıtlama işlerini ya-
pan bakanlıklar en iyi ihtimalle çok yavaş ça-
lışmakta veya muhalefet medya organlarına 
karşı ise “kötü” davranarak işlemleri kasten 
uzatmaktadır. Kayıtlama organları hiçbir 
açıklama yapmadan ve hesap vermeden tescil 
işlemlerini belirtilen tarihten çok daha uzun 
sürede halledebilmektedir. Medya uzmanları 
bazı gecikmeleri geçerli ücret yetersizliğine 
bağlasalar da, tescil işlemleri genellikle po-
litik nedenlerle tevkif edilmektedir (Allison, 
2006: 97).

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yolsuzluk 
oranı oldukça yüksek düzeydedir. Uluslarara-
sı Şeffaflık Örgütünün yolsuzluk algı endeksi 
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin hepsinin 
dünya sıralamasında çok kötü durumda oldu-
ğunu belirtmektedir. Yolsuzluk medyayı da 
ciddi şekilde etkilemektedir. 

Medyanın siyasileşmesi gazeteci davranış-
larında ve tutumlarında da kendini açıkça 
göstermektedir. , Bölgedeki gazeteciler ken-
dilerini siyasi bekçiler veya siyasi statükoya 
meydan okuyucular gibi görmemekteler. Bu-
nun aksine, onlar kendilerini siyasi oyuncular 
olarak görmekte ve bu rolü de değiştirmek 
istememekteler (Oates, 2006). Onlar belirli 
bir siyasi “patron” için çalışmaktalar. İzleyi-

cilere, okuyuculara ve dinleyicilere sunulan 
“haberler” de aslında gazetecinin siyasi pat-
ronunun bakış açısıyla iletilen propaganda-
lardır. (Oates, 2006: 1288).

Hükümetten aldıkları rüşvetle siparişli yazı-
lar yazan gazeteciler siyasilerin araçları ko-
numuna düşmektedirler. 

Bölge ülkelerinin medya mülkiyeti biçimine 
bakarsak burada da siyasi faktörlere bağlı bir 
mülkiyet yapısından söz edebiliriz. Medya 
mülkiyeti ya direk devlete bağlıdır (Türkme-
nistan gibi), ya da hükümete yakın iş adamla-
rı ve siyasetçilerin elinde toplanmıştır.

Hükümet-medya ilişkileri doğasının bir par-
çası olan ekonomi, medya sistemlerinin be-
lirlenmesinde siyasi ve sosyal kontrolden 
daha kapsamlı ve daha detaylı bir kriterdir. 
Altschull’ın de belirtildiği gibi, eski komünist 
ve post-komünist toplumlarda medya eko-
nomik yollarla kontrol altına alınmaktadır. 
Eski komünist ve sosyalist ülkelerde medya 
ekonomik olarak hükümete bağlı olduğu için 
politik olarak da kısıtlanmıştı. Aynı zamanda 
hükümet medya için kaynak dağılımını yap-
makla beraber, kazanılan karlara el koymak-
ta ve karların dağılımını da yapabilmekte idi 
(Ognianova, 1997: 5).

Eski sosyalist düzenden gelen Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri de medya ekonomisi ve mül-
kiyeti konusunda geçmişten gelen gelenekle-
rini bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra da 
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terk edememiştir. Sovyet döneminde olduğu 
gibi, post Sovyet dönemde de medya mülki-
yeti devlete bağlı şekilde gelişmiş ve iktidarın 
belirlediği siyasete göre yön değiştirmiştir. 

Orta Asya ülkelerinde medya holdinglerinin 
çoğu devlet yetkilileri ve onların akrabaları-
nın elinde olduğu bilinse de, resmi evraklarda 
isimleri geçmemektedir. Örneğin, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin kızı 
Dariga Nazarbayeva ülkedeki medya sektö-
rünün büyük çoğunluğunu yönetmektedir, fa-
kat resmi olarak birçok medya kuruluşunda 
adı geçmediğinden bunu kanıtlamak bir hayli 
güçtür. (Allison, 2006: 102).

Orta Asya ülkelerinde medyanın siyasi görü-
nüm almasında en önemli etkenlerden biri de 
medya kuruluşlarının maddi olarak hükümete 
bağlılığıdır. Ticari medya işletmeleri düşük 
reklam gelirleri yüzünden faaliyetlerini uzun 
süreli devam ettirmekte zorlanmaktadır. Ka-
panma tehlikesi yaşayan bu şirketler devlet 
desteğine sığınmak zorunda kalıyorlar. Dev-
letten maddi destek alan medya da doğal ola-
rak hükümet yanlısı bir politika izlemek zo-
runda kalıyor. 

Orta Asya ülkelerindeki medya mensupları-
nın hazırladığı yazılar, haber içerikleri Batı 
standartlarına uymayan çok sayıda iftira ve 
hakaretler içermektedir. Yani bir taraftan hü-
kümet yetkililerini suçlayan gazeteciler aslın-
da kendileri de gazeteciliğin etik kurallarına 

uymayarak suçlu konumuna düşmektedirler. 
Böyle olunca da, hükümet ve medya arasın-
da yasal olmayan bir bağlantı kurulmakta ve 
medya bir az da “kendi eliyle” demokratik 
ortamdan yoksun bırakılmaktadır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde özgür, 
bağımsız medya sistemlerinin yokluğu sivil 
toplumun başarısızlığının en görünür ve yı-
kıcı kanıtı olarak bu ülkelerde kök salmıştır. 
Burada siyasi seçimler ve siyasi muhalefet de 
dâhil olmak üzere medya her daim hükümet 
veya hükümet dışı yetkililer tarafından geti-
rilen kısıtlamalara uğramaktadır (Freedman, 
Shafer, 2009: 861).

6. SİYASALLAŞMIŞ MEDYA  
ORTAMINDA GAZETECİLERİN 
DURUMU

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin medya öz-
gürlüğünden yoksun olması bu bölgedeki va-
tandaşları ve toplumu da etkilemektedir. Aynı 
zamanda medyanın ülkedeki duruma göre 
sürekli değişen yapısı medya bağımsızlığında 
da çalkantılara neden olabilmektedir.

Halkın kitle iletişim araçlarına yönelik tutu-
mu, sistemlerin demokratikleşmesine önem-
li ölçüde etki eden faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Eğer halkın bir kısmı medyanın 
demokratikleşmesini ve bunun sonucu olarak 
eleştirel yaklaşımlar geliştirmesini, devletin 
bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak değer-
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lendiriyorsa önemli bir etmenin eksikliğinden 
söz etmek mümkündür. 

Ancak diğer bir taraftan halkın KİA’ya duy-
duğu güven, çeşitli faktörlerin etkisi ile sıkça 
sarsılmaktadır. Devlet denetimindeki medya 
organlarının hükümetlerin kontrolünde oldu-
ğunu düşünen halk, ticari amaçlı medyanın 
içeriklerine genel anlamda bir güvensizlik 
duyabilmektedir. Ticari kaygıların özellikle 
haber içeriklerini etkilediği düşüncesi ön pla-
na çıkmaktadır (Budak, 2005: 115). Halkın 
kitle iletişim araçlarına güvenememesinin en 
başlıca nedenlerinden biri de bölgedeki gaze-
tecilerin profesyonel kimlikten yoksunluğu-
dur. Başlıca Gazetecilerin pratik konularda 
bile kendi iş yerlerini (ve bazen de özgürlük-
lerini, hatta yaşamlarını) koruması bir kenara, 
bölgedeki gazeteciler kendilerini siyasi bek-
çiler veya siyasi statükoya meydan okuyucu-
lar gibi görmemekteler. Bunun aksine, onlar 
kendilerini siyasi oyuncular olarak görmek-
te ve bu rolü de değiştirmek istememekteler. 
Onlar belirli bir siyasi “patron” için çalış-
maktalar. İzleyicilere, okuyuculara ve dinle-
yicilere sunulan “haberler” de aslında gazete-
cinin siyasi patronunun bakış açısıyla iletilen 
propagandalardır (Oates, 2007: 1288).

Ne yazık ki, bölgedeki çoğu gazeteci siyasi 
adaylar hakkında (özellikle seçimler sırasın-
da) olumlu makaleler yazmak için açıkça rüş-
vet kabul etmekte ve başkaları hakkında da 

doğruluğu ispat edilmeyen olumsuz dediko-
dular, küfürbaz söylentiler yaymaktadırlar.

Bölgedeki medya özgürlüğü ve bağımsızlığı 
için olan tehditler genellikle yeterli kurumlar 
ve mevzuat eksikliğinden ziyade daha çok 
siyasi elitlerin ve sivil toplum aktörlerinin 
medyayı kendi hedeflerini gerçekleştirmek 
için kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
işte gazetecilerin de rolü inkâr edilemez: çün-
kü onlar kendilerini bizzat siyasi görüşlerini 
destekledikleri liderleri desteklemek üzere 
çağrılan sosyal liderler olarak görmektedirler.

Düşük seviyelerdeki gazetecilik etiği Orta 
Asya ülkelerinde çalışan gazetecilerin kendi 
istekleri ile “kiralık kalemler” (aynı zamanda 
“gizli reklam” olarak da bilinir) olarak hiz-
met etmesine neden olmaktadır. Yani basitçe 
anlatmak gerekirse bu kavram, politikacıların 
ve işletmecilerin olumlu faaliyet alanını ge-
nişletmek için alınan rüşvetleri tanımlamak-
tadır. Rüşvet- bu ülkelerde medya özgürlüğü-
nü ve bağımsızlığını teşvik etme çabalarını 
engelleyen önemli bir kültürel/davranışsal 
faktördür (Jakubowicz, 2007: 32).

Svetlana Pasti (2005: 1) Sovyet dönemi ve 
post-Sovyet dönemi gazetecileri arasında ay-
rım yaparken şu kanaate gelmiştir: 

“Çağdaş gazetecilikte profesyonel alt kültü-
rün iki çeşidini temsil eden iki tür mesleki 
roller vardır: Eski nesil (Sovyet döneminin 
uygulayıcıları) ve yeni nesil (1990 yılından 
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bu yana meslek katılanlar). Farklı kutuplara 
rağmen her iki neslin gazetecileri siyasi se-
çimlerde ve diğer önemli olaylarda iktidarın 
propaganda makinesi olarak gazeteciliğin po-
litik işlevini kabullenmişler”.

Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren gaze-
teciler artık çoğu zaman doğru bilginin peşin-
den koşmamaktadırlar. Örneğin, eğer resmi 
kaynaklar kamuoyunu çok yavaş bilgilendir-
mekte ise veya bunu yapmakta isteksizlerse, 
o zaman medya sahipleri ve editörler izleyi-
cilerin dikkatini çekmek için denetlenmeyen 
bilgileri ve hatta hatalı yorumları bile yayın-
lamaya karar vermekteler. Medya sektöründe 
öz denetimin zayıflığı ve bu tür durumlar için 
kurulan basın konseylerinin yetersizliği doğ-
ruluğu ispatlanmayan bilgilerin yayınlaması-
na müdahaleyi de zayıf kılmaktadır.

Acil durumlar sırasında sansasyonel, önyar-
gılı ya da manipülatif haberlerin hazırlanması 
ve yayınlanması kamuoyu algısında gazeteci-
lerin inandırıcılığını da azaltmaktadır. Eğilim 
olarak, bu demokrasiye yönelik bir tehdittir, 
çünkü bu durum genel olarak siyasal iletişi-
min güvenilirliğini zayıflatmaktadır (İnterna-
tional Media Support, 2008: 26).

Yukarıdakiler sayılanlar haricinde, Orta 
Asya’da sadece siyasi otoriterler gazetecile-
rin işine engel değildir. Aynı zamanda klan ve 
aile geleneklerine dayanan bölge genelinde-
ki genel sorunlar gazetecileri eleştirel yazı-

lar yazmaktan kaçındırmakta ve gazeteciler 
kendilerini bu konularda halka sorumlu his 
etmektedirler (Kenny, Gross, 2008: 517).

7. MEDYANIN DEMOKRATİKLEŞ-
TİRİLMESİ KAPSAMINDA ORTA 
ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİN-
DEKİ KİA’YA BATILI ÜLKELERİN 
YARDIMI

2005 yılında “Open Society”nin (Açık Ce-
miyet) “Yumuşak Sansürün Büyüyen Tehdi-
di” başlıklı Adalet Girişimi raporunda Orta 
Asya’yı demokratikleşmeye itmek için uygun 
bir yolun bulunması konusunda girişimlerden 
bahsedilmektedir (Open Society Justice Initi-
ative, 2005). Batı, özellikle ABD ve Batı Av-
rupa ülkeleri Sovyetler Birliğinin çöküşün-
den bu yana Orta Asya’da Batı tarzı medya 
sistemini geliştirmek için çok ciddi miktarda 
paralar harcamıştır. Mesela ABD Devlet De-
partmanı ve USAID’in yıllardır harcadığı 
maliyet toplam 760 milyon doları geçmiştir 
(Kenny, Gross, 2008: 516). ABD’nin özel-
likle Orta Asya ve Doğu Avrupa’ya yaptığı 
yatırımların nedenlerini ise şöyle tespit ede-
biliriz:

1. Siyasi: Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde 
istikrarlı bir siyasal durum olmadığından 
ABD ve Batı Avrupa ülkeleri bu fırsatı 
kendi lehlerine kullanmaktadırlar. Orta 
Asya’da söz sahibi olmak ve onları Rus 
etkisinden uzaklaştıra bilmek için ise en 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:260 K:142
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

109

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

etkili vasıta olarak medyayı kullanmak-
tadırlar. Bu cumhuriyetlerde faaliyet gös-
teren “İnternews”, “Radio Liberty” ve s. 
gibi yayın organlarında Batı propagandası 
yapılmakta ve Batı yönelimli medya siste-
minin demokrasi açısından önemi sık sık 
dile getirilmektedir. 

Kırgızistan’da patlak veren Lale Devriminde 
de Batı medyasının rolü az değildir. Manşet-
lerinde demokratik seçim için bas bas bağıran 
medya halkı yönlendirmekte ustaca kullanıl-
mıştır. Ayrıca Özbekistan’ın Andijan vilaye-
tinde baş veren ayaklanmalarda da Batı med-
yasının parmağı bulunmaktadır. 

2. Ekonomik: Orta Asya, özellikle Kazakis-
tan ve Türkmenistan doğal yer altı kay-
naklar açısından oldukça zengin ülkeler-
dir. ABD ve Avrupa bu doğal kaynaklar 
üzerinde yetkiye sahip olmak için her den-
li yollara başvurmaktadır. 

3. Demografik: Orta Asya Türk Cumhu-
riyetlerinde halen yerli nüfusla beraber 
Rus nüfusunun da çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Özellikle Kazakistan ve 
Türkmenistan’da Rus nüfusu yoğunluk 
teşkil etmektedir. Bu coğrafyada Rus nü-
fusunun bu kadar çokluğu Batı ülkelerini 
rahatsız etmekte ve batı propagandaları 
zamanı eski Sovyet nüfusla kendi görüşle-
ri çakışmaktadır. Fikir zıtlıklarının ve ay-
rılıklarının olduğu böyle bir ortamda Batı 

kendi medyasını akıllıca kullana bilmekte-
dir. 

4. Sosyal: Sosyal nedenler olarak birkaç un-
suru sıralamakta fayda vardır. Bunlardan 
ilki eğitimdir. Yıllardır Rus eğitim siste-
minde tahsil almış halkı yeni kapitalist dü-
zenin gerektirdiği Batı tarzı eğitim siste-
mine entegre etmek için ABD ve Avrupa 
ülkeleri medya aracılığıyla Rus okullarını 
kötülemekte ve kendi açtıkları okulların 
üstünlüklerinden her fırsatta bahsetmek-
tedirler. Ayrıca Rus kültürünün baskın 
olduğu bu cumhuriyetlerde Batı ülkeleri 
yayın kuruluşları ve yazılı basın yoluyla 
kendi kültürlerini tebliğ etmektedir. Aynı 
zamanda Orta Asya’da hala yaygın bir dil 
olarak Rusça geniş kullanım alanına sa-
hiptir. Tüm bu dört ülke vatandaşlarının 
büyük bir çoğunluğu Rusçayı kendi dille-
ri kadar rahat konuşa bilmektedirler. Batı 
da bu durumdan rahatsızlık duymakta ve 
kendi dillerini gençlere öğretmek için her 
çabayı sarf etmektedir.   

Rusya Sovyet sonrası Orta Asya ülkeleri için 
en önemli siyasi ve ekonomik ortak olmakla 
beraber, aynı zamanda da medya sektöründe 
de bu ortaklığı sürdürmektedir (İnternational 
Media Support Report, 2008: 14).

Diğer taraftan, Orta Asya televizyon yayın-
cılığında ABD’nin kolay bulunan ve ucuz 
eğlence programları, Latin Amerikan dizileri 
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ve son zamanlar giderek artan Türk ve Çin te-
levizyon programları vatandaşlar tarafından 
hevesle izlenmekte ve böylece de Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerinin medya marketine 
girmektedirler (İnternational Media Support, 
2008: 14).

Aynı zamanda, bölge Rusya ve Çin hege-
monyasına karşı ve radikal İslam’ın yayıl-
ması gibi önemli jeopolitik “tampon” rolü 
oynamaktadır. Orta Asya aynı zamanda zen-
gin doğal gazı ve petrolü ile Batının ilgisini 
çekmektedir (Kenny, Gross, 2008: 516-517).

8. SONUÇ

Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde güçlü bir 
“merkez” ve onun karşısında yer alan ayrış-
mamış, türdeş olmayan bir “kenardan” olu-
şan sosyopolitik yapıyı SSCB’den miras alan 
Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve 
Özbekistan da uzun yıllar kitlesel etkilerden 
büyük ölçüde yalıtılmış bir merkez yönetimi-
nin etkisi hissedilmiştir. Bu cumhuriyetlerin 
medya sistemlerinde gözlenen değişim süre-
ci, Gorbaçov’un iktidara geldiği 1985 yılın-
dan başlamış, ancak dönemin başında basın 
ve ifade özgürlüğü kavramı Gorbaçov’un da 
belirttiği gibi, ekonomik ve kültürel reform-
ların savunulması açısından sansüre tabi tu-
tulabilmiştir. Başka deyişle, medya sistemle-
rinde gözlemlenen değişim, ilk zamanlarda 
gereken reformların hayata geçirilmesinde 
katkı sağlamıştır.

1990’lı yılların başlarında yeni dönem hükü-
metleri kurulurken, medya alanında da kısa 
süreli bir özgürleşme dönemi yaşanmıştır. 
Basın Kanunu’nun değiştirilmesi, gazete-
cilere sendikal haklar verilmesi gibi özgür-
leşme yönünde önemli adımların atıldığı bu 
süreç, iktidar mensuplarının özgür durumun 
rahatsız edici yanları fark etmesiyle son bul-
muştur. Gazetecilerin Basın Ahlak Kuralları 
girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış, kamu 
televizyon kanallarının da siyasal iktidarların 
denetiminde olduğu 1990 sonrası dönemde 
Orta Asya medyası kendi kendini denetleme 
noktasında sınıfta kalmıştır.

Orta Asya’da liberalizmin devletçi-merkezci 
politikaların ardından uygulanmaya çalışıl-
ması birçok olumsuzlukların da yaşanmasına 
yol açmıştır. 1990’li yıllardan itibaren uygu-
lanmaya çalışılan neo-liberal politikalar tam 
olarak başarıya ulaşamamakla birlikte: liberal 
kuramın uygulandığı ülkelerde görülen tekel-
leşme, kar ve çıkar ilişkilerine dayalı bir süreç 
bu bölge ülkelerinde fazlasıyla yaşanmıştır.

Bağımsızlıklarına kavuştukları ilk yıllarda 
kitle iletişim alanındaki yasal boşluktan ya-
rarlanılarak istikrarsızlaştırılmış ve hukuki 
bir temele dayanmayan deregülasyon süreci 
yaşanmıştır. Siyasilerin politik nedenlerle ko-
nuyu ağırdan almaları ve hatta fiili durumun 
ortaya çıkışını desteklemeleri yasal düzenle-
melerin yapılmasını geciktirmiştir.
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Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde 2000’li 
yıllarda artık siyasi seçkinler Batı medyası-
nın, devlet kurumlarının, sivil toplum örgüt-
lerinin ve bireysel aktivistlerin sosyo-kültürel 
etkisini kontrol etmeyi ve engellemeyi öğ-
renmişlerdir. Ancak sosyal medyayı (Batı’da 
geliştirilen, ancak yerel içeriklerle dolu olan) 
yönetmek hükümeti zorlamış ve genç akti-
vistlerle baş etmek yetkilileri uğraştırmıştır. 
Orta Asya medyası bölgede kendi çıkarlarını 
takip eden Çin, Rusya, ABD ve Avrupa ülke-
lerinin başarı derecesine bağlı olarak evrim 
geçirmekte ve medya gündemlerinin belirlen-
mesinde jeopolitik faktörler oldukça etkin rol 
oynamaktadır.

Orta Asya ülkelerinde radyo ve televizyon 
alanındaki devlet tekeli, yeni medya mülkiyet 
yapısında belirginleşen medya patronlarının 
çabaları ve siyasilerin de teşvikiyle deregü-
lasyon döneminin ardından yerini karma ya-
pıya bırakmıştır. Bir diğer ifadeyle radyo ve 
televizyon alanında Komünist parti tekelinin 
fiilen ortadan kaldırılması süreci yazılı basın 
alanındaki yeni medya patronlarının radyo ve 
televizyon alanına eklemlenmeleri şeklinde 
gerçekleşmiştir.   

Yazılı basın alanında sosyal sorumluluk yak-
laşımının bir uzantısı olarak kurumsallaştırıl-
maya çalışılan Basın Meslek İlkeleri ve Basın 
Konseyi gibi, öz denetim uygulamaları Batılı 
ülkelerdeki örneklerine oranla pek fazla bir 
etkinliğe kavuşamamıştır. Çekişme ve sür-

tüşmelerin bir sonucu olarak konsey kararları 
caydırıcı ve vicdani sorumluluğa sevk edici 
yönde etkili olamamıştır. Gerek konseyin 
oluşturulması öncesi, gerekse sonrası basın 
organlarının kendi çabaları sonucu gerçekleş-
tirilen sempozyum, panel ve seminerler bir 
anlamda nutukların atıldığı ve günah çıkar-
ma eylemlerinin gerçekleştirildiği bir süreç 
olmaktan öteye geçememiştir. Dolayısıyla 
bu organizasyonlarda söylenenler, olumlu bir 
atmosfer oluşturmakla birlikte, uygulamada 
kendine yer bulamamıştır. Aynı şekilde om-
budsmanlık gibi diğer otokontrol yöntemle-
rinin de işletilmemesi, Orta Asya medyasının 
sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etme-
sini engelleyerek, basının halka karşı görev-
lerini ihmal etmesine neden olmuştur (Işık, 
2002: 216).

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde hükü-
met yetkilileri belirli kalıplarlardaki yasaları 
kullanarak medyayı baskı ve kontrol yoluyla 
rejime bağlamak, aynı zamanda rejime karşı 
çıkmaması için de susturmak gibi ortak dav-
ranışlarda bulunmaktadırlar. Bazı analistler 
Orta Asya ülkelerinin siyasi gelişimlerinde 
farklı yollar izlediğini iddia etmektedir. Fakat 
bu değişimler medya alanını ciddi bir biçim-
de etkilememektedir. Örneğin, Özbekistan’ın 
Rusya’ya yönelen önemli dönüşü ve 
Kırgızistan’ın ABD ile devam eden sıcak iliş-
kilerinin olması medyayı sistematik baskıdan 
kurtarmak için yeterli değildir. Çünkü ne hü-
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kümet ne de gazeteciler gayretli bir şekilde bu 
sistemi değiştirmeye çalışmamaktadır. Hatta 
Kırgızistan’da devrim sonrası ortamda bile 
bağımsız medya için alan her geçen gün biraz 
daha küçülmektedir. Siyasal değişikliklere 
rağmen Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde-
ki rejimler ülke genelindeki tüm işletmeleri 
ve medyanın tüm mali olanaklarını baskıcı 
denetim altında tuttuğu müddetçe, gazeteci-
lerin meslek ahlakına uymayan davranışla-
rı devam ettiği ve rüşvetle iş yapma yolunu 
izledikleri sürece bu dört cumhuriyette med-
yanın bağımsızlığı çok uzak bir hedef olarak 
kalacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Since the beginning of 1920’s, Central Asian Turkish Republics joined the So-
viet Union have gone through a very complex historical and political process. Multi-faceted 
and interesting development of these processes in cultural, moral and political spheres did not 
always manifest itself in a balanced way. During the Soviet era when everyone was considered 
as having Russian identity, it is prevented for people of the region to build their own identity 
and to implement their culture. The disintegration of the Soviet Union has enabled local re-
publics to start the process of creating a new national identity. After the Soviet Union, Central 
Asian Turkish Republics trying to establish a new model of state and to find their places in the 
international arena, had to reconsider many things. After the Bolshevism in Central Asia, cur-
rent post-communist authoritarian regimes have all the time limited the media activities. As the 
result of the politic of Lenin and Stalin, the sole purpose of the media in all countries subject 
to Soviet Union is to support The Communist Party and power. Social and political life have 
been directed through the media. People has been aware of the issues the government wanted to 
announce and so that the thoughts and opinions of the individuals had been kept under control. 
Central Asia Turkish Republics, which gained their independence after the disintegration of the 
Soviet Union in 1991, began to pursue the democratization efforts in their own terms. But the 
disintegration of the Soviet Union have caught these states off guard, all the republics have fa-
ced with serious problems in democratization. Objective: Central Asia Turkish Republics have 
operated in accordance with the conditions required by the Soviet system during the USSR, and 
they have were shaped with the system that provided by the era. In addition, regional media 
also has determined its direction by developing under the Soviet-era conditions. However, after 
their independences, Central Asian countries have been made new attempts for free activities 
by decolonizing themselves from the Soviet system. These free initiatives, including the media 
area, and after independence, have played a significant role in shaping of the media systems. 
The main objective of the study is to evaluate changing situation between political situations 
of media before and after independences (Soviet-era) of Central Asia Turkish Republics by 
making comparisons. At the same time, one of the main objectives of the research is to assess 
politicized situation in mass communication systems shaped by the media in the period after in-
dependence, following Soviet Union media system before the independence. Assumption: The 
following assumption is presented based on the importance of study subject: In Central Asia 
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Turkish Republics, although mass media operating in the Soviet-Communist Media Systems 
during the Soviet Union era have disconnected from this media system in the independence 
period, the majority of print and visual media still have not been separated from the media order 
remaining connected to the central power. This situation means that politicized media in the 
pre-independence have continued their activities after independence without serious changes. 
This is the indication of that media in Central Asia Countries is a media dependent on political 
power and adapting to an authoritarian media system instead of being independent and free 
media as required by liberal and democratic media system. Scope and Limitations: The funda-
mental issue identified as problematic in the study is making of the period comparisons in terms 
of differences and similarities of politicized media regarding the Central Asian countries during 
the Soviet era and the post-Soviet era. In the Soviet Union era, all mass media operating in the 
Communist Media Systems as required by the communist approach have moved away from the 
Communist Theory with the disintegration of the Soviet system and experienced transitions to 
new media system. However, these transitions were not easy for the Central Asian countries. 
Media systems implemented for many years in terms of democratic principles by the West, 
have failed to comply in many points of these countries of this region to political, cultural and 
spiritual infrastructure. The challenges arising from the differences between the periods have 
been seriously affected the media order in the Central Asian Countries. The political situation 
common to the single party in Soviet-era has not been changed seriously in the independence 
and the media has continued its operations under severe political pressure. Only Central Asian 
Turkish Republics (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan) have been inclu-
ded to my study subject. In addition, my study subject is limited only politicized media order 
and free press in Central Asia Turkish Republics. Method: The comparison method in my 
study has gave opportunity to examine my study subject in greater detail. I evaluated my study 
subject in the regional (Central Asian Turkish Republics) scope and used a comparison method. 
At the same time, I reviewed politicized media order during the Soviet era and political media 
changing after independence by making period comparison. Literature Search: In my study, 
it was used articles from academic journals in the Central Asian countries, books about the me-
dia of these countries and internet resources, as a reference. Conclusion: The media, after the 
dictatorships in these republics developing as a post-Soviet country, has demonstrated both con-
centration and commercialization properties. Commercialization had not brought political inde-
pendence of the media, and media ownership has highly politicized with instrumentalisation of 
political ambitions. In all of the Central Asian Turkish Republics, transitions from dictatorships 
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to Western-style democracies have been experienced. Such serious regime changes have natu-
rally led to significant differences in all political, economic, social and cultural structures of the 
countries. First and above all, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, which 
were Soviet colonies, have made a transition to independent life on their own feet by quitting 
compliance order of another state. Central Asian countries with weak political infrastructure 
have faced serious difficulties about media in this transition period.
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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİ ÜZERİNDEN 
GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE BAKIŞ1

THE VIEW TO PRESENT AND THE FUTURE THROUGH FAZIL HÜSNÜ 
DAĞLARCA’S CHILDREN POETRY

Müge SUCU POLAT
Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi, Isparta / Türkiye 

Öz: Fazıl Hüsnü Dağlarca Cumhuriyet Dönemi Türk 
şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Şairin sahip 
olduğu 130 kitabından 30’u çocuklara yöneliktir. Şiir 
kitaplarının sayıca üstünlüğünün tartışılmaz bir gerçek 
olması yanında O’nu Türk çocuk edebiyatı sahasında 
da vazgeçilmez bir şair ve çocuk şiirinin usta bir ka-
lemi olarak da görmek gereklidir. O, çocuk şiirinde, 
sahip olduğu yenilikçi anlayışı ve çocuk şiirlerinde 
kullandığı yöntem ve teknikle de çağdaş çocuk şiirini 
yaratmış bir şairimizdir. Dağlarca’yı çocuklar için şiir 
yazmaya yönelten en önemli özelliği yaşamın içinde 
şiirin ta kendisi olan çocuklara duyduğu sevgisidir. 
Şaire göre hiçbir şey hayat ve hayatın bize sunduğu 
küçük bir varlık olan çocuk kadar şaşırtıcı olamaz. 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocuk şiirleri, insan, doğa 
ve hayvan sevgisi, çevre bilinci, öğrenme ve okuma 
tutkusu, aile, yurt ve Atatürk dizeleriyle örülmüş 
ve tüm çocuklara armağan edilmiştir. Dağlarca’nın 
çocuklara yönelik 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 kimliğini, yerini ve önemini oldukça 
sağlamlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dağlarca, Çocuk Şiiri, Çocuk 
Edebiyatı, Gelecek

Abstract: Fazıl Hüsnü Dağlarca is one of the most 
important poet in the Republican Period of Turkish 
poetry. 30 of his 130 works are oriented towards 
children. Beside the large number of his books, one 
should regard him as on unforgettable poet in child 
poetry and a master of the child poetry. He creates the 
modern child poetry by his reformist comprehension, 
his style and his technique in his works. His most 
important characteristic that inclined him to write 
child poetry is his love towards children. For him in 
life nothing can be surprising than the children that 
life otters to us. In his poems for children are about 
concepts of human, nature, environmental conscious, 
family, country, future and Atatürk he gives as a gift to 
children. Dağlarca had used in his poems that wrote 
books for children, language and stylistic features, 
themes, pure Turkish have allowed his works to the 
children of all regions in children and adults do not 
like to lose at all. Poet who moved his art in this 
respect the universal dimension; Turkish children’s 
literature and a poet on the world have strengthened 
quite location and its importance.

Key Words: Dağlarca, Child Poetry, Children Lit-
erature, Future
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1. GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bilginin en büyük güç haline geldiği günü-
müzde ancak bilgi toplumu olabilmeyi başar-
mış, eğitimli, kültürlü ve üreterek geliştiren 
toplumlar ayakta kalabilmekte, küresel reka-
betin getirisi olarak da liderliği göğüsleyebil-
mektedir. Bilgili olabilmek iyi bir eğitimin 
sonucudur. İyi bir eğitim demekse okumak, 
okuduğunu anlamak ve anladığını da sentez-
leyebilmekten geçer. Bilgili ve eğitim düzeyi 
yüksek toplumlar yaratmada en önemli aktör-
lerin başında gelen sanatçılarımıza da bu an-
lamda borçlu olduğumuz bir gerçektir.  

Edebiyatımızda nadir sanatçılar vardır ki on-
lar eserleri ile okuyucularının bilgi dağarcık-
larını zenginleştirir ve yarınlara yol haritaları 
çizer. İşte Fazıl Hüsnü Dağlarca da Türk ede-
biyatına kazandırdığı çok sayıdaki ve türdeki 
şiirleri ile okuyucusuna günlük yaşamdan ve 
içinde yaşadığımız evrenden pek çok kesit su-
nar. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirleri evrensel 
niteliği yakalamış eserlerdir. Dünü, bugünü 
ve yarını içerirler. Dağlarca’ya göre bir sanat 
eseri kendi deyişi ile şu özelliği taşımalıdır:

“Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulun-
duğumuz süreyi göstermeli hem de bir pusu-
la gibi gidilmesi gereken yönü belirtmelidir” 
(Özdemir, 1998: 77). 

Dağlarca’nın çocuk şiirlerinde de göze çarpan 
bu baskın etkiden yola çıkarak, onun çocuk 
şiirlerinin de hem bugünün hem de yarının 

okuyucularına yol gösterir, ışık tutar düzey-
de olduğu söylenebilir. Şair bu duruma şöyle 
açıklık kazandırır: 

“Çocuk şiirleri yazıyorum: Yarınki okuyu-
cularımı yetiştirmek için.” (Ercan, Soysal, 
1994: 42)

Dağlarca Türkiye’de okuyan genç bir nesil 
yaratmak için şiirlerini bir araç olarak kullan-
mıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca bu yönüyle bazı 
eleştirmenlerin deyimi ile de “tek başına bir 
okul”  gibidir (Hızlan, 1966).

Doğan Hızlan, Dağlarca’nın şiirleri konusun-
da şu açıklamayı yapmıştır:

“Dağlarca’nın şiiri kendi içinde kabaran bir 
mayayı andırır. Bir şiirin içinde, bütün şiir 
serüveninin belirsiz uçları saklıdır. Onun şi-
iri büyük bir mısradır. İnsanın var oluşundan 
bu yana evren karşısında duyduğu hayret onu 
sürükleyip götürür. İnsan kavram olarak onu 
çok ilgilendirir.” (Hızlan, 1966: 49)  

Dağlarca’nın “tek başına bir okul” olarak ni-
telendirilmesinin altındaki gerçek onun şiirle-
rindeki tür ve konu çeşitliliği değildir sade-
ce. Dağlarca’nın uzun sanat yaşamı boyunca 
eserlerinde hiçbir edebiyat akımından etkilen-
meksizin dünyada bütün olan bitene tanıklık 
eden bir “dünya vatandaşı olma” duruşu ve 
anlayışı vardır. Öyle ki Dağlarca, şiirlerini 
sevgi, içtenlik ve imgelem üçlüsü üzerine ku-
ran bir şair olarak, eserlerinde evrensel boyutu 
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yakalayabilmiş ve içindeki çocuğu eserlerine 
yansıtarak dünyaca ünlenmiştir. Dağlarca şiir 
tutkunu bir şair olarak bunca yıl 130’u aşkın 
eser vermiş; böyle çok yazmasına karşın şi-
irinde hiçbir dönemde bir zayıflama görül-
memiştir. 94 yaş ve yüzlerce yapıt… Türk 
edebiyatı tarihinde pek ender karşılaşılan bu 
üretkenliğin sırrı, Dağlarca’ya göre içindeki 
çocuğun ölmeyişidir:

“Bu yaşıma kadar çok düşünmüş; çok yaz-
mışımdır. Daha ilk yapıtım olan “Havaya 
Çizilen Dünya” ve “Çocuk ve Allah” ta çocu-
ğa yönelik olduğumu belirtmişimdir. Ben ço-
cukluğumu yadsımıyorum, Bu beni hep diri 
tutuyor. Bir gerçek vardır; o da bugün bile ço-
cuk olduğum. Kişilerin iki ölümü vardır: Biri 
çocukluklarının ölümü, diğeri ise gövdeleri-
nin ölümü. İlki daha korkunçtur. Çok şükür 
ki benim çocukluğum ölmemiştir; ölmeye-
cektir…”  (Sucu Polat, 2002: 28)

Şairin 130’u aşkın eserinden 30’a yakını ço-
cuklara yöneliktir. O’nun çocuk şiirleri çocuk 
bakışına göre ördüğü bir şiir kozasıdır, bu ko-
zanın şiirleri çocuğun baktığı yerden bakmak 
ve gördüğünü görmek görüşüne dayalıdır 
(Şirin, 2008). Çocuklar için yazdığı eserlerin 
büyük bir çoğunluğu da çeşitli yabancı dil-
lere çevrilmiştir ve şair, dünya çocuklarınca 
da sevilmiştir. Dağlarca, yazdığı çocuk şiir-
lerinde çocuk okurlarına hayatın ve sanatın 
vazgeçilmez sacayağı olan sezgi, imgelem 
ve anadil sevgisini de kazandırmayı hedefler. 

Bunu Dağlarca’nın kendi anlatımıyla şöyle 
özetleyebiliriz:

“Çocuk şiirlerini yazmaktaki amacım birden 
çok: Ona kendini duyurmak istiyorum; onu 
kendine aracısız göndermek istiyorum, imge 
eğitimini sağlamak çabasındayım. Kendi ki-
şiliğini, bir buğday tohumunun başak olma-
sındaki güzelliğe eriştirmek istiyorum. Onu 
bütün yapıtlarımın okuyucusu kılmak istiyo-
rum; ona anadilimizi sevdirmek istiyorum.” 
(Özen, 1996: 106) diyen Dağlarca’nın çocuk 
şiirlerinden oluşan kitaplarını okumak için 
mutlaka çocuk olmak da gerekli değildir. 
“Çocukluk benim kimliğimdir.” (Özdemir, 
1998:76) diyen şairin çocuk şiirleri serisi, 
aslında her yetişkinin üzerinde durup dü-
şünmesi gereken konuları içerir. Öyle ki, 
Dağlarca’nın çocuk şiirlerinde dünya üzerin-
deki 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 konusunda bize 
ipuçları sunan bir rehberdir. Günümüzde sa-
vaşlar, küresel rekabetin getirdiği huzursuz-
lar, açlık, iklim değişiklikleri, hızlı teknolojik 
ilerlemenin getirdiği bireysel ve toplumsal 
iletişim bozuklukları vb. pek çok etken tüm 
dünyanın üzerinde soğuk rüzgârlar gibi eser-
ken Dağlarca’nın çocuk şiirleri, çocukları 
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tüm bu olumsuzluklara karşı sıkmadan, sıca-
cık bir anlatımla eğitir ve bilinçlendirir.  

2. DAĞLARCA’NIN ÇOCUĞU ANLATAN 
ŞİİR KİTAPLARI VE TEMALARI

Dağlarca’nın çocuğu anlatan şiir kitaplarını 
birkaç ana başlıkta toplama olanağı vardır:

2. 1. DOĞRUDAN EĞİTSEL YA DA 
ÖYKÜ İÇİNDE ERİTİLMİŞ ÇOCUĞA 
YÖN VERMEK İSTEYEN ŞİİRLERİ 

(Balina ile Mandalina, Yazıları Seven Ayı, 
İlkokul 1’deki, 2’deki, 3’teki, Yaramaz 
Sözcükler, Güneşi Doğduran, Yanık Çocuklar 
Koçaklaması)

Şair bu tür şiirlerini hayvanlar âlemindeki se-
vimli dostlar aracılığı ile imgeleştirilerek ço-
cuğa, dostluk, kardeşlik, sevgi, barış, eğitimin 
önemi gibi mesajlar verir. Eserlerinde çocuk-
lar hayvanları bir arkadaş gibi görmektedir. 
Yurt ve doğa sevgisinin de tema olarak işlen-
diği bu eserlerde canlandırdığı hayvanlarla 
çocuklara aynı zamanda insanları ve toplum-
sal yaşamı da tanıtmaya çalışır. Canlandırılan 
hayvanlar bizim birer benzerimizdir. 

Dağlarca’nın çocuklar için yazdığı şiir kitap-
ları arasında yer alan “Balina İle Mandalina” 
(1977) şairin kendisinin de çok sevdiği bir 
eseridir. Türünün belki de ilk örneği olarak 
bitki-hayvan ilişkisini işlemektedir. Küçük 
bir mandalina ile dev bir balinanın arkadaş-
lığında çocuk okuyucularına, toplumu, kar-

deşliği, barışı sezdiren şairin dramatik anlatı-
mı, fedakârlığı ve paylaşımı da içermektedir. 
Dağlarca, bir hikâye bütünlüğünü anımsata-
cak şekilde ele aldığı eserini şu şekilde anlat-
maktadır:

“Çocuklarım. Yapayalnız bir balina ile yapa-
yalnız bir mandalina, korkunç Kuzey denizi-
nin ak gecelerinde tanışıyorlar. Düşünebiliyor 
musunuz? Biri hayvanların en kocamanı. 
Hep buzullar arasında dolaşan. Biri sıcak ül-
kelerin küçücük bitkisi. Hep mavilik içinde 
türkü söyleyen. Sürüp gidiyor aralarındaki ip 
ince arkadaşlık. Birbirlerini bulmakla mutlu 
oluyorlar. Minicik mandalinanın çok üşü-
mesine üzülüyor dev balina. Yurdundan ay-
rılmanın yüreğine düşüreceği acıyı bile bile 
Türkiye’sinin, Antalya’sının kıyılarına geti-
riyor onu. Ulaştırıyor, annesine. Kör dönüş. 
Akdeniz balıkçıları İtalya açıklarında yorgun 
balinayı görüyorlar. Bu şaşkın buralara na-
sıl düşmüş diyerek avlıyorlar. Mandalinaya 
duyduğu sevgiyi, yaşamıyla ödemiş balina-
nın öyküsünü okurken içiniz sızlayacak bili-
yorum. Çünkü herkes ya bir balinadır ya bir 
mandalina.” (Dağlarca, 1977: 4)

“ÖNERİ

Sarı kardeş / Düşündüm uykun sürerken / 
Buralar sana göre değil / Ayrılmak istemem 
ya / Ülkesine götüreceğim mandalinamı. / 
Üşümen bitsin diye / Sevdiklerine ulaşsın 
diye. / İster misin?” (Dağlarca, 1977: 66)
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Balina ile mandalina yalnızlığın ve sevginin 
öyküsüdür. Güçlü ve zayıf arasındaki dostlu-
ğu, arkadaşlığı, yardımlaşmayı anlatır. Ama 
hayatta iyilerin karşısına çıkan acımasız de-
niz kurtları da vardır. 

2. 2. ÇOCUĞUN SEVDİĞİ ZEVK 
ALDIĞI KUŞ, AĞAÇ GİBİ DOĞA 
ÖĞELERİNİ, BİTKİLERİ OYUN 
VE OYUNCAK GİBİ UNSURLARI, 
EŞYALARI BETİMLEYEN ŞİİRLERİ 

(Kuş Ayak, Oyun Okulu, Bitkiler Okulu)

“Kuş Ayak” adlı kitapta, şair, 6 yaş grubu ço-
cuklara hayvanları tanıtarak hayvan sevgisine 
giriş yapar; kalbi her türlü sevgiye açık olan 
çocukların maddi dünyanın çıkarlarından 
uzak, evrendeki her varlığı ve özellikle de 
hayvanları kolayca kabullenmeye ve sevme-
ye açık samimi ve yalın bir duyarlılık göze 
çarpar bu kısa şiirlerde:

“AÇIK

Kapısı açık / Bir evdir hep / Çocuklar / Kediler 
de develer de / Kuşlar da bulutlar da / Girer 
içeri” (Dağlarca, 1971: 123)

Dağlarca’nın sevgiyle ve samimiyetle örül-
müş bir dünya görüşünü çocuklara sezdirme-
ye çalışırken çocuklar ile hayvanlar arasın-
da derin bir bağ kurduğu gerçeğini görürüz. 
Dağlarca için kuş, çocuğun hayvanlar dün-
yasındaki görüntüsüdür. Çocuk da tıpkı bir 
kuş gibi özgürlüğü sever, zararsızdır, savun-

masızdır. Dağlarca’nın gözünde kuşlar tıpkı 
bir çocuk, çocuklar da tıpkı bir kuştur. “Kuş 
Ayak” adlı eserin bütününde de bu tezi hisset-
mek olasıdır.

“ÇOCUK KUŞ

Bir kuştu / Allı allı bir kuş / Her tüyüne bir 
çiçek bağladılar uçmadı o. / Bir kuştu / Mavili 
mavili bir kuş / Her tüyüne bir boncuk bağla-
dılar uçmadı o / Bir kuştu / Yeşilli yeşilli bir 
kuş / Her tüyüne bir çocuk kordelası bağladı-
lar / Uçtu o.” (Dağlarca, 1971: 168-169) 

2. 3. GEÇMİŞ YILLARINI 
ANIMSAYAN ŞAİRİN BU 
DUYGUDAN ESİNLENEREK KENDİ 
ÇOCUKLUĞUNU DİLE GETİRDİĞİ 
ANI ŞİİRLERİ 

(Göz Masalı, Çocuk ve Allah)

Dağlarca’nın çocuk şiirleri arasında bir diğer 
tür ise, geçmiş yıllarını anımsayarak yazdı-
ğı anı- şiir türündeki eserleridir. Şair bu şi-
irlerinde çocukluğunun anılarını olağanüstü 
bir duyarlılıkla anlatmaktadır. “Göz Masalı” 
(1979) da bu yönüyle özgün bir kitaptır. Göz 
Masalı’nda Dağlarca’nın Konya’da geçen 
yaramaz mı yaramaz çocukluğunun ‘sine-
ma’ olayı anlatılmaktadır. Dağlarca bu eserde 
kendine ve kendi çocukluğuna dair bir sürü 
ipucunu paylaşır çocuk okuyucuları ile:

“Neredesin? Sapsarı beş kardeşin “Kara 
Yılan” dediği çocuk. / Kimse görmeden ya-
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tak odasına sızdın mı yine? / Ablalarının yas-
tıklarını, geceliklerini birbiriyle değiştirdin 
mi? / Komşudaki tavuğun civcivini yakala-
yan. / Onu kanarya yapmak için boyayan / 
Ayağına sicim takarak omzunda gezdiren / 
Akşam olunca duvarın kerpicini çıkarıp içine 
saklayan, / Ertesi gün ölmüş bulan. / Kentin 
bütün çeşmelerini gezdin mi? / Hangisi daha 
tatlı düşüncesiyle hepsinden birer yudum su 
içtin mi? / Annesi babası ölmüş mü yaşıyor 
mu diye kapılarına giderek içerisini dinle-
yen, / Soluklarını duyar duymaz sevinen. / 
Nerdesin? / Gel. Gel de anılarından birini an-
lat.” (Dağlarca, 1979: 5)

Dağlarca, “Çocuk ve Allah” adlı eserinde ise 
çocuk ve Allah arasındaki gizemli bağ işlenir. 
Şair, çocuk gözünden evreni, yaradılışı, Allah 
sevgisini anlamlandırmaya çalışır. Çocuk ve 
Allah temalı şiirlerde masalımsı ve çocuksu 
bir anlatım imgelerle örülmüş; çocuk, Allah’a 
sezgici, metafizik ve esrarlı yollardan ulaş-
maya çalışmaktadır. Çoğu soyut düşünceler-
den örülü mısralar, Allah inancını ve esrarlı 
bir dünyayı yansıtmaktadır. Bu şiirler aynı 
zamanda bir çocuk saflığını yansıtırken, bir 
yandan da Çocuğun Allah’ı arama ve bulma 
çabalarını alt katmanda korumaktadır.

“SİYAH ve KARANLIK

Kur’an okurdu babam bazen, / Galiba Kadir 
Gecelerinde, / Onun inanmış sesiyle biz ço-
cuklar / Daha küçülürdük odanın en uzak bir 

yerinde /  Müteesir olurduk kışı gören kırlan-
gıçlar gibi, / Garip sedalarla hiçbir şey anla-
madan. / Henüz mektebe giden ablam, bilgiç 
bilgiç: / “Arapça” derdi nefesiyle o zaman. 
/ Okşardı babamın okuduğu şey muhayyile-
mizi. / Korkudan ve hayretten bir yeni dünya 
içinde / Muhakkak ki iman zaptederdi bizi.” 
(Dağlarca, 1998a: 84)

Dağlarca, canlı ve cansız tüm varlıkların ya-
ratıcısı olan Allah’ın dünya üzerinde yarattığı 
en temiz unsurun çocuk olduğu düşüncesin-
dedir. Çocuk öyle hayret uyandırıcı bir var-
lıktır ki, yetişkin dünyasının ihtiyaçlarından 
ve kirlenmişliklerinden uzak apayrı bir dün-
yada yaşamaktadır. Üst üste çakılmış basit 
tahta parçasının çocuğun hayal dünyasında 
yarattığı biçimler, yaratıcılığın sınırlarını zor-
layan zengin bir hayal gücü şaire çocuklara 
Allah tarafından bahşedilen güzellikler ve 
ayrıcalıklar olarak gözükmektedir. Allah’ın 
çocuk denilen ve insanlığın ilk adımı olan bu 
canlıya verdikleri, şairde büyük bir hayrete 
ve hayranlığa neden olmaktadır.

“ÇOCUKLAR KORKUNÇ ALLAHIM

Çocuklar korkunç Allahım / Elleri, yüzleri, 
saçları / Uyurken bütün gece / Yok sana ihti-
yaçları / Çocuklar Korkunç Allahım / Bebek 
yaparlar haçları / Aşina değiller hatıramıza 
/ Severken aynı ağaçları” (Dağlarca, 1998a: 
17) 
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2. 4. EVRENİ VE DEĞİŞİK 
ÇEVRELERDEKİ ÇOCUKLARI 
DİKKAT DOLU GÖZLEMLERLE 
SEZMEYE VE ANLAMAYA 
YÖNELEN, EVRENİN GİZİNİ 
SORGULAYAN, KOCAMAN BİR 
BOŞLUKTA TÜM ÇOCUKLARI BİR 
YERYÜZÜ YURTTAŞLIĞI ALTINDA 
BİRLEŞTİRMEYİ HAYAL EDEN 
BARIŞ DOLU VE SEZGİSEL ŞİİRLERİ 

(Arkaüstü / Uçsuz Bucaksız Yaşama, Yeryüzü 
Çocukları)

Dağlarca, çocuğu kocaman bir boşluğun için-
deki küçük ve mükemmel bir varlık olarak 
görür. Dağlarca, çocuğun imgeleri ile bizi 
soyut bir çocuk evrenine götürmekte ve bu 
evrenin gizlerini kavratmaya çalışmaktadır. 
Çocuk ve evren ilişkisinin işlendiği şiirlerde 
öğrenme aşamasındaki çocuk artık Çocuk ve 
Allah’taki esrarlı havadan sıyrılmış; uzay ça-
ğının yarattığı us düzeyine gelmiştir. “Çocuk, 
evreni nasıl görür ve bu anlaşılmaz mükem-
mel dengeyi nasıl yorumlar?” sorusundan 
yola çıkan şair sonrasında evrensel bir bilin-
ce erişecek “evrensel yeryüzü yurttaşlığı”na 
doğru yola devam edecektir.

“DEĞİŞİM

Dedi ki öğretmen / Artık yerden gökyüzüne 
bakmıyoruz / Görüyoruz artık / Göklerden 
yeryüzünü / Dedi ki öğretmen / Varmamız 

gerek / Bu yıldızların ötesine bile / Öteki yıl-
dızların ötesine bile.” (Dağlarca, 1993: 56)

Aslında Dağlarca’nın çocuk şiirlerini 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 çocuklara ne-
den, niçin, nasıl sorularını sorduran bir üslu-
bu benimsemiştir. Bunu da, sınır tanımayan, 
yaşamı öğrenmek, tanımak isteyen çocukla-
rın diliyle, çocuk soruları ile yapmıştır. Şairin 
şiirsel öyküleri küçük küçük sorulara yanıt 
vererek ilerlerken, bazen de araştıran, tartı-
şan, yanıtları çocuğa bulduran, kimi yerde de 
kendisi söyleyen bir tarzı benimsemektedir. 
Her şiirsel öyküde Dağlarca’nın çocuklara 
vereceği bir mesaj ve bu şiirlerden çıkarıla-
cak bir sonuç vardır.

“BOY ÖLÇÜŞME MÜZESİ

Boylarımız yok olunca / Boy ölçüşmede 
kalktı ne güzel / Topladılar, bütün tüfekleri 
topları / Tankları zırhlı arabaları topladılar 
/ Şimdi mavi türkümüzü söyleyelim mi ço-
cuklar / Barış güvercinleri konsun üzerine / 
İğreniyordu bütün babaları anneleri yeryüzü-
nün / Dövüşmekten artık / Havlayan köpek-
lerden bile tiksiniyordu herkes / Sevmiyordu 
kimse o bıçak gibi sesleri / Şimdi kardeşlik 
türkümüzü söyleyelim mi çocuklar / Yıldız 
kardeş konsun üzerine / İşte geziyoruz öğ-
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retmenle birlikte göklerde / Boy Ölçüşme 
Müzesi’ni / Bakıyoruz kılıçlara, füzelere acı-
ya acıya biz / Hele o kocaman dört ağızlı ba-
taryalara, güle güle / Şimdi sevinç türkümüzü 
/ Söyleyelim mi çocuklar / Güneşimiz bile 
konsun üzerine.” (Dağlarca, 1993: 100-102)

Şair, bu şiirlerinde yeryüzünün tüm çocuk-
larını sevgiyle anlatan değişik ve çok yönlü 
bir derinlikle karşımıza çıkar. Azerbaycan, 
Endonezya, Hollanda, Cezayir, Zambiya, 
Habeşistan, İrlanda, İsviçre, Ürdün, Irak gibi 
ülkelerin çocuklarına seslenir. Şair Bunu ya-
parken bütün dünya çocuklarını kucaklamak 
isteyen farklı bir anlatıma yönelmiştir:

“DAHA SEVMEK

Soruyor bana yeryüzü çocuk: / Biz hep güler 
miyiz? / Senin yazdıkların gibi? / Hayır diyo-
rum, yeryüzü çocuğa / Aradığım sevgi yolu, 
evreni kaplasın istiyorum. / Su olan aydınlık 
olan. / Nasıl buluyorsanız körebe oyununda en 
karanlıktakini / Öylesine bulacaksınız besbelli 
ergeç / Birbirinizi siz. / Yazmak isterdim ikinci 
yeryüzü gezimde / Tutsaklığını, açlığını, sö-
mürülmüşlüğünü / Özgürlüksüzlüğünü / Nice 
ülkeler çocuklarının.” (Dağlarca, 1998b: 52)

“Dağlarca, “Batı Acısı”, “Vietnam 
Savaşımız”, “Sivaslı Karınca”, “Çakırın 
Destanı”, “Kazmalama”, “Yeryağ” gibi top-
lumsal içerikli yapıtlarında başta yurdumu-
zun sorunları olmak üzere, tüm dünya mil-
letlerinin acılarına ve sorunlarına da evrensel 

ve insancıl bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 
Haksızın karşısında, ezilenin yanında olduğu 
ve kendince “Yeryüzü Yurttaşlığı” diye ad-
landırdığı bir yaşam felsefesi olan Dağlarca, 
bu felsefesini toplumsal içerikli yapıtlarının 
yanı sıra “Yeryüzü Çocukları” adlı çocuk ki-
tabında da yansıtmıştır.” (Ercan ve Soysal, 
1994: 39-42)

Bu eserinde barış, kardeşlik, dostluk, sevgi 
uğruna çocuklara aşılamaya çalıştığı bir dizi 
değerler bütünü oluşturan şair; yine kendi ile 
yapılan bir röportajda bu konuya çarpıcı bir 
açıklama getirir:

“Sanıyorum çocuklar asıl kirlenmelerini bü-
yüklerin elinde yetişirken yaşıyorlar; yanlış 
eğitiliyorlar. Hangi ülkenin çocukları olur-
sa olsun, birbirlerini görünce gülümserler. 
Birbirlerinin dillerini bilmedikleri anlaşılmaz 
bile. Bu karşılıksız ve katıksız sevgi davra-
nışlarından hemen anlaşılır. Benim “ Yeryüzü 
Çocukları” adlı eserimde çıkış noktam bu 
idi.” (Sucu Polat, 2002: 27-28)

2. 5. ÇOCUK DUYARLILIĞI İLE 
ÖZENTİSİZ VE YALIN BİR DİLLE 
YAZILAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZ, 
YURT SEVGİSİ VE TOPLUMSAL 
DEĞERLERİMİZİN ANLATILDIĞI 
ŞİİRLERİ 

(Yanık Çocuklar Koçaklaması, Güneşi 
Doğduran, Dolar Biriktiren Çocuk, Cincik, 
Cin ile Cincik)
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Dağlarca’yı Türk edebiyatında belirgin kılan 
en usta yönlerinden biri de destansı nitelikteki 
şiirleridir. Türk toplumunun tarihinde önemli 
bir mihenk taşı olan bağımsızlık savaşımızın, 
halkımız üzerindeki etkisini yapma destanlar-
la dile getiren “Üç Şehitler Destanı” adlı bü-
yük eserin sahibi Dağlarca, bu eserlerinde bir 
milletin en karanlık günlerinde giriştiği ölüm 
kalım mücadelesini yer yer lirik, yer yer epik 
bir anlatımla dile getirir. Şairin “Bağımsızlık 
Savaşı” adı altında topladığı bir dizi eserler 
salkımı da vardır. Bağımsızlık Savaşımızı 
boydan boya dile getiren bu eserin ekleri 
içinde “Yanık Çocuklar Koçaklaması” adlı 
bir bölüm vardır. Şairin 1974 yılında kaleme 
aldığı bu şiirler Türk çocuklarına ulusumu-
zun tutsaklığa düşmemek için verdiği büyük 
mücadeleyi, fedakârlıkları anlatır ve bundan 
doğan övüncü yaşatır.

“MUSTAFA KEMAL’İN OĞLU

Mustafa Kemal’in oğlu diyorlardı ona / 
Sırtını okşamıştı Mustafa Kemal günağara-
sında, erken / Geçiyordu, ağalarla beylerle 
/ Su içmişti bakracından şuncağız. Öbür ço-
cuklardan ayırmıştı kendini artık. / Köyün 
yetimiydi ölmüştü babası Çanakkale’de, / 
Kale gibi tutardı omuzlarında başını / Yeşil 
gözlerinde bir karanlık parlardı eskiden beri /  
İt gibi çabalardı bakmak için ninesine. / İnce 
bacakları altında koca koca ayakları vardı. / 
Sarıydı, kuruydu, bozkırda bir çalı gibi kav-

ruk. / On üçündeydi ama göstermiyordu yaşı-
nı.” (Dağlarca, 1974: 19-20)

Yurt sevgisine çağrı yapan, yurdu geliştir-
meye, ilerletmeye teşvik eden şiirlerini de 
“Güneşi Doğduran” adlı eserinde toplamıştır. 
Bu eserinde de yurdumuzun ilerleme süre-
cine katkı sağlayacak çalışkan, ideal sahibi, 
azimli, kararlı Türk çocuğu anlatılır.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın milenyum çocukla-
rını anlatan ve 21. yüzyılda çocuğun kendine, 
topluma, ülkesine ve dünyaya kendi yaşından 
bakıp, bir çocuğun bakış açısıyla yazdığı şiir-
leri “Cincik” ve “Cin ile Cincik” adlı eserle-
rinde toplanır. Şair; bu eserlerinde yetişkinle-
re de aslında bir çocuğun ağzından ders verir 
nitelikte bir üslubu kullanmıştır. Dolayısıyla 
“Cin ile Cincik” adlı eserin kahramanları da 
iki afacan çocuktur. “Yaranmak”  adlı şiirde 
insani değerler, toplum ve kurallar sorgulanır:

“YARANMAK

- Ne yapmalıyız / İnsanlara yaranmak için? 
/ - Su dağıtmalı / - İçer giderler yaranamazsın 
/ - Ekmek dağıtmalı / - Yer giderler yarana-
mazsın / - Ne yapmalı sence? / - Yaptıklarına 
ettiklerine susmalı cincik susmalı” (Dağlarca, 
2000: 15)

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Dağlarca’ya göre: “Çocuk,  insan gerçeğini 
en büyük yetkiyle anlatabilecek tek kaynak-
tır.”  Çalışmada bu düşünce temel alınarak, 
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şairin diğer konu ve türlerde yazdığı şiirler-
den ayrı, sadece çocuklara yönelik şiirleri 
ele alınmıştır. Bu şiirlerde işlediği konular 
ve yöntemler üzerinde durulmuştur. Aynı za-
manda şairin yazmış olduğu 30 çocuk kitabı 
ile Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki yeri 
ve önemi belirlenmiştir. Şairin 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 çalış-
mada, şairin sanatçı kimliği ve çocuk şiirleri 
hakkında yazılmış olan araştırmalara, arşiv 
ve kaynak taramalarına başvurulmuştur. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatında şiir 
gibi zor bir yazınsal türde oldukça fazla sayı-
da eser veren şairin, çocuklara yönelik şiirle-
rinin de nitelik ve nicelik bakımından dikkate 
değer olduğunu ve bu şiirlerin çocuklara bir 
pusula gibi rehberlik edebildiğini vurgula-
maktır. Cumhuriyet döneminin 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,  sadece çocuk okuyucular 
için değil; içindeki çocuğu öldürmemiş olan 
yetişkinler için de dünyaca ünlü usta bir ka-
lem olmasıdır.

Dağlarca’ya göre: “Çocuk, insan gerçeğini 
en büyük yetkiyle anlatabilecek tek kaynak-
tır.” Çalışmada bu düşünce temel alınarak, 
şairin diğer konu ve türlerde yazdığı şiirler-
den ayrı, sadece çocuklara yönelik şiirleri 
ele alınmıştır. Bu şiirlerde işlediği konular 
ve yöntemler üzerinde durulmuştur. Aynı za-
manda şairin yazmış olduğu 30 çocuk kitabı 
ile Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki yeri 
ve önemi belirlenmiştir. Şairin çocuk şiirleri 
ile geleceğe bıraktığı edebi miras ve yenilikçi 
yanı da vurgulanmıştır.

Sanatçının görevi toplumu bilinçlendirmek 
ve eğitmektir. Bu önemli görevi icra ederken 
en zor ve karmaşık konuları bile insanlara en 
basit ve anlaşılır düzeyde vermelidir. Eğer 
karşınızda bir çocuk grubu varsa bu iş daha da 
zorlaşır. Bu küçükleri zorlamadan önemli ve 
zor konuları kavratabilmek, zor ve karmaşık 
olan hayatı tanıtabilmek ve küçükleri yarın-
lara hazırlayabilmek ise hüner gerektiren bir 
iştir. İşte Dağlarca, Türk çocuk edebiyatında 
şiir gibi zor bir yazınsal türde bu zor işlevi 
başarıyla yürütmüş ender sanatçılarımızdan 
biri ve şiirin koca çınarıdır. 

Sonuç olarak Fazıl Hüsnü Dağlarca, “çocuk” 
temalı şiirlerinde bir daha geri gelmeyecek 
çocukluğumuzun unutulmuş görünen kıvrım-
larında, geleceği aramaktadır. Dağlarca’nın 
çocuklara yönelik yazdığı şiir kitaplarında 
kullanmış olduğu dil ve üslup özellikleri, te-
maları, arı Türkçesi, onun eserlerini her coğ-
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rafyadan çocuğun ve içindeki çocuğu kay-
betmemiş yetişkinlerin de sevmesine olanak 
sağlamıştır. Şair, bu yönüyle sanatını evrensel 
boyuta taşımış; Türk çocuk edebiyatındaki 
ve dünya üzerindeki şair kimliğini, yerini ve 
önemini oldukça sağlamlaştırmıştır. 

KAYNAKÇA

DAĞLARCA, F. H., (1971). Kuş Ayak, 
Milliyet Yayınları, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1974). Yanık Çocuklar 
Koçaklaması, Arkın Kitabevi, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1977). Balina ile 
Mandalina, Cem Yayınevi, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1979). Göz Masalı, 
Yazır Basımevi, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1980). Yazıları Seven 
Ayı, Cem Yayınevi, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1981). Güneşi 
Doğduran, Derinlik Yayınları, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1993). Arkaüstü (Uçsuz 
Bucaksız Yaşama), Tüm Zamanlar 
Yayıncılık, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1998a). Çocuk ve 
Allah, Milliyet Yayınları, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (1998b). Yeryüzü 
Çocukları, Milliyet Yayınları, İstanbul

DAĞLARCA, F. H., (2000). Cin ile Cincik, 
Doğan Kitapçılık, İstanbul

ERCAN, E., SOYSAL, A., (1994). “Dağlarca, 
84 Yapıt / 80 Yaş”, Varlık, Ağustos, 1043, 
ss. 39-42

HIZLAN, D., (1966). “Tek Başına Bir Okul: 
Dağlarca”, Papirüs, Haziran, 1, ss. 49-54

ÖZDEMİR, N., (1998). “Şiirin Koca Çınarı 
Fazıl Hüsnü Dağlarca”, Dil Dergisi, 64, 
ss. 73-80

ÖZEN, H., (1996). “Dağlıyor Dağlarımızı 
Dağarcığıyla Dağlarca”, TÖMER 
Edebiyat-Çeviri Dergisi, 9

SUCU POLAT, M., (2002). Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın Şiirlerinde Çocuk Teması, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

ŞİRİN, M. R., (2008). “Fazıl Hüsnü Dağlarca: 
“Şairlerin Yolunu Çocuklar Aydınlatır””, 
Türk Edebiyatı Dergisi, 421



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:259 K:302
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

128

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Knowledge has become the greatest power today, but has managed to be an 
information society, educated, cultured society can remain standing and leadership in the bre-
asts can also bring global competition. To be knowledgeable is the result of a good education. 
Knowledgeable and highly educated artists from the beginning of our societies are a fact that 
we are the most important actors in creating the borrower in this sense. There are few artists in 
our literature that they enrich their vocabulary and knowledge of readers with works draws road 
map to the future. Here with Fazıl Hüsnü Dağlarca in poetry and in the many species that gives 
Turkish literature offers many sections of the universe we live in and the daily lives of readers. 
Fazıl Hüsnü Dağlarca is one of the most important poet in the Republican Period of Turkish 
poetry. 30 of his 130 works are oriented towards children. Beside the large number of his books, 
one should regard him as on unforgettable poet in child poetry and a master of the child poetry. 
He creates the modern child poetry by his reformist comprehension, his style and his technique 
in his works. His most important characteristic that inclined him to write child poetry is his love 
towards children. For him in life nothing can be surprising than the children that life otters to 
us. In his poems for children are about concepts of human, nature, environmental conscious, 
family, country, future and Atatürk he gives as a gift to children. Dağlarca had used in his po-
ems that wrote books for children, language and stylistic features, themes, pure Turkish have 
allowed his works to the children of all regions in children and adults do not like to lose at all. 
Poet who moved his art in this respect the universal dimension; Turkish children’s literature and 
a poet on the world have strengthened quite location and its importance. Dağlarca, especially in 
a difficult literary genres like poetry, is one of our most important poets establish what a bridge 
between the future of our day. Today’s children, especially children with language and style of 
poetry skilfully woven tomorrow to prepare the tender are a teacher and he almost “single scho-
ol” was like. Dağlarca throughout his long artistic life, unaffected by any literary movement in 
the works, a witness in the world until all the bits “to be citizens of the world” has attitude and 
approach. Indeed, his poetry, love, sincerity and imagination of a poet who builds trio. He was 
able to capture the universal dimension in the works and artefacts reflecting the inner child it 
is renowned the world over. The poet is closer to 30 than 130 works for children. The majority 
of the works he wrote for children’s poets have also been translated into several foreign lan-
guages and poet, he was also loved by the world children. According to him, “poetry, the time 
in which both like an hour, but also show the way to go as a compass.” Dağlarca, wrote poems 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:259 K:302
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

129

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

for children in child reads the throws of today, in fact, also opens wide horizons for tomorrow. 
Dağlarca’s children poems, universal friendship on earth, brotherhood, and has a style that 
embody love. His children poems are not written them down to the level of a poet’s only child. 
His works exhibiting child in the adult, enabling us to get better acquainted with the man and 
a guide offering us tips on how we can achieve a better world; these poems are also not merely 
impressionistic. Dağlarca to tell the world, as well as why children, why, how has adopted a 
style that makes you ask questions. His poetic story of the poet moves by responding to the tiny 
little question, sometimes investigating, discussing, responding to the leak with the child, who 
adopts a style in itself telling. Dağlarca’s message to be given to children in every poetic story 
and there is a conclusion to be drawn from this poem. In Turkish literature, as a literary kind of 
hard, relatively large number of which Fazıl Hüsnü Dağlarca gave the work, poetry for children 
is remarkable in terms of quality and quantity. These poems are like a compass to help guide 
children. Fazıl Hüsnü Dağlarca who is one of the most important poets of the Republic era and 
in the “Turkish Children’s Literature” field is necessary for us to see as an indispensable poet. 
According to Dağlarca: “Children are the biggest single source of authority that could tell the 
people the truth.” Objective: The main purpose of this study is to remember Dağlarca and aga-
in to remember to all of people. According to Dağlarca: “Boy, man is the only source of truth 
can be told largest authority.” This idea, based on the study of the poet’s separate from poetry 
written in other subjects and types are discussed only in poetry for children. the subjects dealt 
with in these poems and rely on methods. Limitations: In this study, apart from other issues 
and types of poetry written by the poet, it is discussed only in poetry for children. Also, in a 
detailed manner, the subjects dealt with in these poems and focused on methods. At the same 
time the poet has written 30 children’s books that have been identified with the Republican 
era and importance in Turkish poetry. The poet’s literary heritage and innovative as well as 
poems by children left for the future are also highlighted. Methodology: The largest sources 
used in the study are 30 poetry books written for children Dağlarca. Text-oriented analysis is 
made in the thematic study on the poet’s artistic identity and the research that has been written 
about children’s poems have been applied to the archives and literature. Conclusions: Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, in the “child” themed poems, is looking to the future in our childhood will 
never come back again. Poet, he moved his art in this respect the universal dimension; Turkish 
children’s literature and a poet on the world, has strengthened quite location and its importance.
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KUR’ÂN VE HADİSLERDE İLETİŞİM AHLÂKI (HABERLERİN 
KAYNAĞININ ARAŞTIRILMASI VE HABERİN DOĞRULUĞU)1

ETHICS OF COMMUNICATION IN THE QUR’AN AND PROPHETIC 
TRADITION: SEEKING THE TRUE SOURCES OF THE NEWS AND 

THEIR RELIABILITY

Davut AYDÜZ
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye 

Öz: 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, ha-
bercilerin 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.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 haber-
lere dayanarak insanlar hakkında hüküm verilmemesi ve doğru 
haberlerden uzak olunduğu zaman ise, iyi şahsiyetlerin herhangi 
bir hususta suçlanmaması hususu Müslümanlara emredilmiştir.  
İslâm dini, haberin doğruluğunun mutlaka araştırılmasını em-
retmektedir. 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. 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.

Anahtar Kelimeler: Medya, Haber, Haber Kaynağı, Doğruluk, 
Kur’an, Hadis

Abstract: Today it is seen clearly that the most significant aspects 
of media among many media institutions of the world, which 
identify the norms of ethics, are truthfulness and reliability.The 
principle of truthfulness is vital role for the media. Because the true 
nature of the news is an evidence for the journalist’s reliability and 
his/her carrying this task in serious responsiblity, it is considered 
essential part of journalism. Seeking the truth in news is the main 
aim of the journalists and journalism. Having taken the trutfhul-
ness seriouly into considerations among human interactions, Islam 
provides various advice about its importance and warns those who 
act against it. The Qur’an mentions the trutfulness as an important 
feature of the Prophets (peace be upon them at all) and Muslim 
scholars accept the truthfulness one of the five main features of 
the prophethood in Islam.. No matter how is the report tranmitted 
but every news (especially delicate and important news) which is 
conveyed by those people, who are corrupted, hypocrats and  far 
from being truthful, should be crosschecked. It is important not to 
accept the report or news blindly without investigating its source 
and authenticity and base the judgement upon this wrong news. 
Thus Muslims are warned not to accuse anyone without confirming 
the reliability of the news. Islam commands Muslims to investigate 
the reliability and truthfulness of the news. The truthfulness of 
the news depends on the reliability of the sources. If the source is 
reliable and the report narrated by trustful person, it is accepted. 
Otherwise, the report should be searched from various sources and 
croschecked. Consequently, it is either accepted or rejected. There 
are many examples in the life of the Prophet Muhammad (pbuh) 
who displays the importance of seeking the truthfulness of the 
news. Today’s communication one must investigate the reliability 
of the news. The most important duty of the journalists is to inform 
the society about daily news. Thus, this kind of news should be 
based on serious investigation and reliable sources together with 
different perspectives of those who involved in this news. If the 
journalist manages this, there will be no disadvantaged side during 
the disclosure of the news and at the same time society will be 
informed correctly and free from false reports and news.

Key Words: Media, News, Sources, Truthfulness, The Qur’an, 
Prophetic Tradition
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Giriş

İnsanın, yakın çevresinde ve dünyada olup-
biten hâdiseler hakkında haber alması en tabiî 
haklarından birisidir. Fakat burada önemli 
olan, haberlerin gerçek ve doğru olmasıdır. 
Çünkü yalan haber, insanın başkaları hakkın-
da yanlış karar vermesine ve daha sonra da 
pişman olmasına sebep olur. Onun için haber 
veren/yapan kimselerin doğru haber vermesi 
çok önemlidir.

Haber denilince öncelikle akla gazetecilik ge-
lir. Gazetecilik ise, toplumun ihtiyaç duydu-
ğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üre-
tebilmektir. Gazetecinin görevi ise toplumu 
ilgilendiren olay ve olguları gerçeğe en yakın 
şekilde kurgulayarak başka kişilere yani oku-
yucuya/seyirciye aktarmaktır.

Gazetecinin görevi; bir parçası olduğu toplu-
ma, önce kendi çevresinde, sonra ülkesinde, 
ardından da dünyada olup biten kayda değer 
gelişmeleri; eksiksiz, saptırmadan, aldatma-
dan, kandırmadan ve abartmadan objektif bi-
çimde bildirmektir.

Gazeteciliğin özünde, gerçeği teyit etme di-
siplini yatar. Objektif habercilik, muhâbirin 
kişisel düşüncelerini yansıtmayan, hak göze-
tir, doğru ve kesin bilgiyi tanımlar. Gazeteci-
ler, bilgiyi halkla buluşturan fikir işçileridir 
(İlhan Kocapınar vd., 2015:23).

A. Sosyal Medya Etik İlkeleri

1.Haber Hazırlama Aşamasında Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

Haber, dedikodu ve ihtimaller üzerine değil, 
“kesin”liği sağlanmış bilgiler üzerine kurul-
malıdır. Gazeteci, tahmin etmez, sanmaz, 
varsayımda bulunmaz; merak eder, sorar, 
sorgular, araştırır ve dinler. Gazeteci, gerçeği 
belirtmeye mecburdur. Gazeteci, doğruluktan 
fedakârlık yapamaz.

Haber, öncelikle somut delillere dayanmalı-
dır. Gazeteci, bilgileri başka kaynaklarla kar-
şılaştırarak defalarca kontrol ve teyit etmek-
ten usanmamalı, delillerin gerçekliğinden 
emin olmalıdır.  Muhâbir için, teyidi yapılma-
mış bir bilgiyi haber mutfağına teslim etmek-
ten daha kötüsü yoktur. Haber, gazetecinin 
namusudur.

Asparagas, gazetecinin intiharıdır. Gazeteci, 
güvenilirliğini zedeleyecek yanıltıcı bilgilere 
asla imza atmamalıdır. Gazeteci, dürüstlükten 
taviz veremez.

Bugün sosyal medya araçları haber hazırla-
ma aşamasında gazeteciler için önemli bir 
bilgi kaynağı olabilir. Fakat bu bilgilerin 
doğruluğunu mutlaka başka kaynaklardan da 
doğrulatmalıdır.

Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, 
kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, ger-
çeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak 
zorundadır (İlhan Kocapınar vd., 2015: 298).
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2.İletişimde Doğruluk ve Önemi

Başta haber olmak üzere tanıtım, reklâm ve 
halkla ilişkilerde etik ilkelerin temelini, doğ-
ruluk kuralı oluşturmaktadır. Başka bir ifa-
deyle iletişimde doğruluk, iletişim ilkelerinin 
en önemlisidir (Avşar, 2005 ,2003, 1988: 55, 
118, 122, 158).

Doğruluk ilkesi, medya için hayatî bir öneme 
sahiptir. Zira haberin doğruluğu, habercilerin 
görevlerini sorumluluk bilinci içinde yaptık-
larının delili olmakta, açık, sâde ve kesin bir 
dille kaleme alınması ise, haberciliğin temel 
gerekliliği sayılmaktadır. Haberde gerçekle-
rin araştırılması, gazetecinin ve gazeteciliğin 
hem amacı, hem de görevidir (Tokgöz, 2003: 
118, 119).

Günümüzde pek çok ülkede basın ve yayınla 
ilgili kuruluşların belirlediği ahlâk kuralları 
arasında doğruluk ve dürüstlük ilkesinin ön-
celikli bir öneme sahip olduğu görülmektedir. 
Meselâ, BBC’nin Yayın İlkeleri Klavuzu’nda 
doğrulukla ilgili şu bilgiler yer almaktadır: 
“BBC’nin doğruluğa verdiği önem, editor-
yal değerimizin başında gelir ve ünümüzün 
vazgeçilmez temel taşlarındandır. Yayınları-
mız güvenilir kaynaklardan derlenmiş, somut 
delillere dayalı, alabildiğine sınanmış olmalı, 
açık ve kesin bir dille sunulmalıdır. Neyi bil-
mediğimizi dürüstçe ve açıkça söylemeli ve 
temelsiz tahminlerden kaçınmalıyız.”1

1 ( h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k / t u r k i s h / i n d e p t h /

UNESCO’nun 1983 yılı Prag ve Paris’te yap-
tığı toplantılarda gazetecilikle ilgili belirledi-
ği on temel ilkeden biri de şudur: “Gazeteci-
lik, dürüstlük kavramının en yüksek standart-
larını korumak zorundadır.” (Girgin, 2003: 
163-164).

Medya Derneği ve ICFJ işbirliğiyle 25-
27 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenlen-
miş olan “Uluslararası Medya Etiği Atölye 
Çalışması”nda belirlenen gazetecilik etik 
ilkelerinde haberin gerçekliği ve doğruluğu 
hakkında şöyle denilmektedir:

“Gazeteciler bilgiyi toplama, haberleştirme 
ve yorumlama konusunda dürüst, âdil ve 
cesur davranmalıdır. Kamuoyuna hizmet en 
başta gelen amaçları olmalıdır.

Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıt-
mak gazetecinin temel görevidir. Bilgileri net 
bir şekilde ortaya koymalı, soru işaretlerine, 
kafa karışıklığına ve manipülasyona yol aça-
bilecek muğlaklıktan uzak durmalıdır... Bil-
giyi, belgeleri ve iddiaları, sanki haberin ko-
nusuyla ilk kez karşılaşıyormuş gibi titizlikle 
gözden geçirmelidir.2 

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 
Bildirgesi’nde de şöyle denilmektedir: 

story/2006/10/061027, i.e.t.15.08.2007: 7, 16)
2 (http://www.medyadernegi.org/turkiyeli-gazeteci-

ler-icin-etik-ilkeler)
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“Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve ha-
berleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, 
yayınlamaya karar verdiği durumlarda da ka-
muoyuna gerekli uyarıları yapmak zorunda-
dır. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, 
ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler 
kullanamaz.”3

• 3. Haberin Doğruluğu Araştırılmalıdır

Günümüz iletişiminde haberin doğruluğunun 
araştırılması genel kabul görmüş ilkelerin ba-
şında gelir. Muhâbirin en önemli görevi; toplu-
mu olaylardan haberdar etmesi ve bilgilendir-
mesidir. Bu sebeple haber, araştırmaya ve in-
celemeye dayanmalı, haberle ilgili kaynaklara 
inilmeli, haberde ilgili tarafların görüşlerine 
yer verilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde bazı 
mağduriyetlerin ortaya çıkması ve toplumun 
eksik veya yanlış bilgilendirilmesi kaçınılmaz-
dır (Avşar ve Demir, 2001: 55, 73).

Muhâbir haberde oluşan hatadan sorumludur 
ve haberin doğruluğunu sağlamakla yüküm-
lüdür. Bu da her şeyden önce muhâbirin sa-
mimi ve dürüst olmasıyla mümkündür. Ula-
şılan haberleri, hızlı bir şekilde yayınlayıp 
haberin yayın önceliğini elde etme düşüncesi 
(atlatma haber), doğru habere dayalı sorum-
lu yayıncılığın önüne geçmemelidir. Elde 
edilen bilgilerin doğruluğunu sağlamak için 
mutlaka ilk kaynaklara inilmeli ve bu kay-
naktan elde edilen bilgiler değerlendirmeye 

3 (http://www.tgc.org.tr/bildirge.asp)

tabi tutulmalıdır. Haber kaynağının doğru 
bilgi verip vermediği, kasıtlı olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Onun için tek kaynakla 
yetinmeyip başka kaynaklara da başvurmak 
gerekir. Meselâ haberde geçen ad-adres, bilgi 
ve belgelerin doğru olup olmadığına bakıl-
malı, ortaya atılan iddia ve ithamlar mümkün 
oldukça aydınlığa kavuşturulmalıdır. Bütün 
araştırmalar yapılmasına rağmen hala kuşku-
lu yanlar taşıyan haberler, tam olarak aydın-
latılıncaya kadar yayınlanmamalıdır (Tokgöz 
B. Y.:. 16, 18).

4. Haberde Yer Alan Temel Unsurlar

İletişimde haber ve habercilik önemli bir yer 
tutmaktadır. Onun için haberi salt bir bilgi ak-
tarma olarak görmek bir yanılgıdır. Haberin 
esasına ait birçok özellik vardır (Vural, 2015: 
209-224).

• Biz bu tebliğimizde, “Kur’ân ve Hadisler-
de İletişim Ahlâkı” başlığı altında özellik-
le “Haberlerin Kaynağının Araştırılması 
ve Haberin Doğruluğu” konusunda dura-
cağız. Buraya kadar giriş mahiyetinde zik-
rettiğimiz bu bilgilerden sonra esas konu-
muza giriş yapabiliriz.

B. Kur’ân ve Hadislerde İletişim Ahlâkı

1. İslâm Basın Ahlâk Kuralları

İletişim hukukunda benimsenen bazı basın-
yayın ilkeleri vardır ki, hemen hemen bütün 
ülkelerin mevzuatları ve basın kuruluşları bu 
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ilkelerin çoğunu kabul etmektedirler. Esa-
sen bu kurallar, değişik lâfız ve üslûplarla 
İslâm’ın ana kaynaklarında temellendirilmiş 
evrensel değerde ahlâkî ve hukukî kâidelerdir.

“İslâm Basın Ahlâk Kuralları” adıyla takdim 
etmek istediğimiz bu ilkelerin başlıcaları şun-
lardır:

a.Bütün insanlar, insan olma haysiyeti itiba-
rıyla seçkin ve saygın varlıklar olup birbir-
leriyle çok yönlü iletişim kurabilme hakkına 
sahiptirler, bu sebeple, herkesin haberleşme 
hak ve hürriyeti vardır ve bu hak ve özgürlük 
öncelikle korunmalıdır.

b.Bütün insanlar, inanç, irâde ve davranış öz-
gürlüğüne sahiptir. İnsanların dinî inançları, 
fikir ve kanaatleri baskı altında tutulamaz.

c.Bütün insanlar, düşünme, düşünceyi geliş-
tirme ve araştırma hürriyetine sahiptir. Dü-
şünme ve araştırma hürriyeti, hiç bir şekilde 
sınırlandırılamaz. Düşünme, araştırma ve ba-
sın hürriyeti hiç kimsenin tekelinde değildir. 

ç.Basın mensupları, gerçeğe ve insanlığa hiz-
meti şiâr edinmeli, hakka ulaşmayı ve hakkı 
tebliğ etmeyi en büyük gaye bilmeli; haber 
almada, haber vermede adalet, doğruluk ve 
dürüstlük ilkelerine uymalı; söylentileri ve 
şâyiaları haber diye vermemeli, haberlerin 
doğruluğunu araştırmalı, sadece kaynağı bili-
nen haberleri yayınlamak, asılsız ve yalan ha-
berleri neşretmekten kesinlikle kaçınmalıdır.

d.Basın mensupları, hür ve cesur olmalı, 
objektiflikten ve tarafsızlıktan ayrılmamalı, 
Allah’tan başka hiç kimseden korkmadan, çe-
kinmeden gerçekleri söylemeli ve yazmalıdır.

e.Yayınlarda ahlâka aykırı, çirkin sataşmala-
ra, iftira ve karalamalara, kaba ve bayağı söz-
lere, hakaretâmiz küfür ve kelimelerle küçük 
düşürücü, aşağılayıcı ve alaya alıcı ifadelere 
yer verilemez. Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sos-
yal statüsü ve dînî inançları nedeniyle tahkîr 
ve tezyîf edilemez.

f.Dinlere hakaret ve saldırı yasaktır. Başka 
milletleri ve dinlerini, kutsal bildikleri değer-
lerini tahkîr ve tezyîf edici haber ve yorumlar 
yayınlanmamalıdır.

g.Toplumun birliğini, güvenliğini ve istikra-
rını tehlikeye düşürebilecek, toplumu ifsâd 
edecek, toplumda isyan ve ayaklanmalara yol 
açabilecek, milletlerarası gerginliklere ve hu-
zursuzluklara neden olabilecek her tür haber, 
yorum ve röportajlar yayınlamaktan kaçınıl-
malıdır…

ğ.Basın mensupları, insan haklarının ko-
runmasına, evrensel barışın güçlenmesine, 
içtimaî sulh ve tesânüdün sağlanmasına, dü-
şünceyi ifâde ile haber yorum ve eleştiri hür-
riyetinin muhafazasına azâmî derecede gay-
ret göstermelidir.

h.Suçluluğu yargı kararıyla kanıtlanana ka-
dar, herkes suçsuz sayılacağından, basın ya-
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yın yoluyla hiç kimseye suç isnadında bulu-
nulamaz; zan ve faraziyelerle hiç kimse töh-
met altında tutulamaz.

ı.Saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerle özel 
hayatın mahremiyetine halel getiren her türlü 
haber ve yorumun yayını -âmmenin selâmeti 
ve menfaati için gerekli ve zorunlu görülenler 
dışında- yasaktır.

i.Kişilerin özel hayatına saygı gösterilmek, 
yayınlanmaması şartıyla verilen haberleri ya-
yınlamamak esastır. Herhangi bir kişiyi eleş-
tirirken onun yüzüne karşı da söylenebilecek 
uyarılarla yetinmek gerekir.

j.Basın-yayın mensupları, gerektiğinde giz-
liliğe riâyet etmek zorunda oldukları gibi 
kendilerini sürekli izleyen görevli iki melek 
tarafından konuşmalarının ve çalışmalarının 
kayda alındığının bilincinde olmalı ve vicda-
nına, insanlara ve Allah’a karşı sorumluluğu-
nu müdrik bulunmalıdırlar (Türkmen, 2014: 
515-518).

k.Kitle iletişim araçları, mü’minlerin inanç-
larını korumalı, diğer insanları da İslâm dini-
ne davet etmelidir.

l.İnsanların yaratılış gayesi olan Allah’a kul-
luk vazifesini yerine getirmede insanlara yar-
dımcı olmalı, onları bilgilendirmeli ve teşvik 
etmeli, bir bilgi ve irfan kaynağı olarak görev 
icra etmelidir.

m.Yayınlar, halkın ruh ve vicdan selâmetini 
korumaya yönelik olmalıdır (Topçu, 1999: 
65, 75.).

n.Yayınlar, toplumsal barışı, huzuru ve gü-
veni kurmaya, geliştirmeye, insanlar arası 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etme-
ye, eğitim ve öğretimi özendirmeye, dinî ve 
ahlâkî değerleri yüceltmeye yönelik olmalı-
dır.

o.Kitle iletişim araçları, doğru bilgi, doğru 
haber ve yayınlarla siyasî, iktisadî ve içtimâî 
alanlarda meydana gelen olayları halka ilet-
meli, dinin ışığında onları tahlil ederek halkın 
isabetli, doğru ve yerinde görüşlere sahip ol-
masını sağlamalıdır.

ö.Radyo, televizyon ve gazete faydasız, boş 
veya magazin türü bilgi vermekten kaçınma-
lıdır.

p.Yayınlar, İslâm’ın yasakladığı fuhuş, gayr-i 
meşrû ilişkiler ve mahremiyet ihlâllerini 
özendirmemeli, bunları normalmiş gibi gös-
terme eğiliminde olmamalıdır. Aksine ya-
saklanan bu fiillerin çirkinliği anlatılmalı, 
bunlarla ilgili dramalar yapılmalıdır.

r.Yayınlar (bilhassa televizyon), ibadet ve 
iş hayatının gereklerine göre düzenlenmeli, 
fertlerin uyku ve dinlenme düzenlerini boz-
mayacak şekilde planlanmalıdır.

s.Toplumun eğlenme ihtiyacını karşılayacak 
kadar eğlence ve müzik programları yapılma-
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lıdır. Yalnız, dinin belirlediği sınırlar katiy-
yen aşılmamalıdır (Güneş, 2016: 20).

Maddeler halinde verdiğimiz “İslâm Basın 
Ahlâk Kuralları”ndan, özellikle verilen ha-
berlerin doğru olması ve haber yapan kim-
selerin doğru haber vermek için özel gayret 
etmeleri gerektiği konusuna temas etmek is-
tiyoruz. Önce doğru haber vermesi gereken 
muhâbirde aranan niteliklerden, daha sonra 
da haberin doğru olması ve bunun için de 
araştırma yapmanın gerekliliğinden bahsede-
ceğiz.

2.Muhâbirde Aranan Nitelikler 

Haber toplayıcısına muhâbir denir. Muhâbir, 
kitle haberleşme araçla rında yazılı ve sözlü 
iletişimin temel direği sayılır.

İslâmî iletişimde bir muhâbirde şu vasıf ve 
şartlar aranır:

a.Sorumluluk ve Ciddiyet

Muhâbir, vicdanına karşı, topluma karşı ve 
Allah’a karşı sorumlu olduğunun bilincinde 
bulunmalıdır. Çünkü muhâbirin gördüğü va-
zife çok önemlidir. Muhâbir, verdiği haberin, 
milyonlarca insanın fikirlerine şekil vermede 
rol oynadığının farkında olmalıdır. (Türk-
men, 2014: 407)

b.Tarafsızlık ve Adâlet

Muhâbir, tarafsız, âdil ve ölçülü olmalıdır. 
Hisleri ile değil, akıl ve basiretle hareket et-

melidir. Haberleri yansız ve etki altında kal-
madan aynen yansıtmalı, kamuoyunu yanlış 
bilgilendirmeye ve hatalı yönlendirmeye kal-
kışmamalıdır. Muhâbir, olayları objektif ola-
rak izlemeli, hadiseleri haber yaparken kin 
ve husumetle hareket etmemelidir (Türkmen, 
2014: 408).

c.Doğru Sözlülük ve Güvenilir Olma

İslam’da, haberin gerçeği ve doğruyu yansıtı-
yor olması; haber verenin de doğru söylüyor 
olması önemlidir. Bu itibarla Allah’tan kulla-
rına haberler ve buyruklar getiren haberciler, 
yani nebî ve resuller en fazla sıdk/doğruluk 
sıfatı ile nitelenmişlerdir. Güvenilir olmak da 
onların en başta gelen vasıflarındandır. Kutlu 
haberciler geleneğinin son halkası olan Hz. 
Muhammed’in en önemli vasfı da, hiç şüphe-
siz el-Emîn doğruluk ve güvenilirliktir.

Allah Rasûlü’nün hadislerinde yer alan temel 
ahlakî yönlendirmeler ise, inanmış kişilerin 
daima doğruluk ve dürüstlük üzere olmaları-
dır. O (s.a.s.), insanları yalandan ve yalancı-
lıktan şiddetle sakındırmıştır. 

3. İslam’da Haberlerin Doğruluğu

Basın yayın organlarının riâyet etmesi gere-
ken evrensel kurallar, prensipler vardır. Bu 
kurallar ve prensipler ile birlikte her basın 
yayın organının kendilerine has prensipleri 
vardır. Bütün basın yayın organlarının riâyet 
etmesi gerekli en önemli kurallardan biri doğ-
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ruluk prensibidir. Haber medyasının oluştur-
duğu kavramlardan birisi de haberde objektif 
olma ilkesidir (Vural, 2015:  217).

Dürüstlük ve güvenilirlik, İslâm’ın önem-
sediği değerler manzumesinin başında yer 
alan ahlâkî ölçüler arasında mihenk taşı kıy-
metinde birer düsturdur (Akyüz, 2005: 143). 
Bu düsturun uygulanması istenen en önemli 
alanlardan biri de haber naklidir. Zira doğru 
sözlülük ve haberi olduğu gibi nakletmek, 
her zaman yeterli olmayabilir. Bu sebeple 
haberin doğruluğunun araştırılmasına ihtiyaç 
duyulabilir. Aksi halde bir kısım problemler-
le karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır (Gü-
neş, 2011: 93).

Doğruluk bütün ahlâk öğretilerinin en temel 
prensiplerinin başında gelir. Hayatın bütün 
alanlarında doğruya ve doğruluğa ihtiyaç 
vardır. Haberin de doğruluğunun araştırılma-
sı, teyit edilmesi ve ondan sonra aktarılması 
Kur’ânî bir prensiptir (Vural, 2015: 216).

Toplumda doğruluğu kanıtlanmamış, dedi-
kodu mahiyetinde pek çok haberler dolaşır. 
Bu haberler toplumu içten içe kemirir; hatta 
fertler arasına fitne tohumlarının saçılmasına 
bile sebebiyet verebilir. Onun için kişi, duy-
duğunu anlatmadan önce onun doğru olup 
olmadığını araştırmalıdır; aksi halde sadece 
insanlar nezdinde değil Allah katında da ya-
lancı konumuna düşmekten kurtulamaz (Gü-
neş, 2011: 102).

Önemli haberlerin neşrinden ve yayılma-
sından önce sıhhatinin kontrolünü öngören 
Kur’ânî düsturlardan birisi de Hucurât Sûresi 
altıncı âyettir: “Ey iman edenler, herhangi bir 
fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyi-
ce tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa 
gerçeği bilmeyerek, birtakım kimselere karşı 
fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursu-
nuz.”

Bu tebliği hazırlamamıza vesile olan en 
önemli âyetlerden birisi bu âyettir. Çünkü bu 
âyet, özellikle haberlerin doğruluğunun araş-
tırılmasını açık bir şekilde emretmektedir. 
Onun için bu âyetin üzerinde özellikle dur-
mak istiyoruz.

C. Fâsıkın Getirdiği Haberi Araştırma

“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.” 
(Hucurât Sûresi, 49/6).

1.Âyetin iniş sebebi

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), 
Velîd İbn Ukbe adlı sahabiyi, Benî Musta-
lik kabilesine zekât toplamak için gönderdi. 
Velîd ile onlar arasında daha önceden bir kin 
ve düşmanlık vardı. Kabîleye yaklaştığı za-
man, karşıdan gelen atlıların kendi aleyhinde 
olduklarını zannederek korkup geri döndü ve 
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Allah Resûlü’ne, Benî Mustalik kabilesinin 
zekât vermediklerini söyledi. Bunun üzeri-
ne Peygamberimiz Hâlid bin Velîd’i durumu 
araştırmakla görevlendirdi. Geceleyin onlara 
gizlice gelen Hâlid, onların ezan okuyup ce-
maatle namaz kıldıklarını, hatta gece namazı 
bile kıldıklarını tespit etti ve zekâtlarını ala-
rak geri döndü. Bu âyet bunun üzerine nâzil 
oldu. (Taberî, 1988, s. XIII. cilt, ikinci kısım 
123 )

4.Haberleri İrdelemek

Bu âyette zikredilen, haberleri araştırma ile 
ilgili hususları şöyle sıralayabiliriz:

a.Hangi kanalla gelirse gelsin bütün önemli 
haberlerin, özellikle haktan sapmış bozuk ka-
rakterli ve doğrulukları şüpheli olan kimsele-
rin yani fâsıkların getirdikleri haberlerin mut-
laka araştırılması gerekir. Her haberin hemen 
tasdik olunmaması ve doğruluğu araştırılma-
mış haberlere dayanarak insanlar hakkında 
hüküm verilmemesi ve doğru haberlerden 
uzak olunduğu zaman ise, iyi şahsiyetlerin 
herhangi bir hususta suçlanmaması konusu 
Müslümanlara emredilmiştir. Bu hususlara 
dikkat edilmediğinde, Müslümanların davra-
nışlarından dolayı pişman olacakları vurgu-
lanmıştır.

b.Hucurât Sûresi altıncı âyette haberlerin 
araştırılması konusu arka arkaya sıralanan 
ikazlar zinciri halinde yer alırken, bir sonraki 
yedinci âyette Allah Resûlü’nün Müslüman-

lar arasındaki varlığının itibara alınmasının 
gerekliliği gündeme getirilmiş ve eğer Pey-
gamberimiz kendine her söyleneni tasdik edip 
uygulayacak olsa idi, bu durum Müslüman-
lara sıkıntılar getirecekti denilmiştir. Bunlar 
anlatılırken de Allah’ın Müslümanlara verdi-
ği nimetler, üstünlükler ve kendilerine imanı 
sevdirip, onunla kalplerini süslemesi hususla-
rı da sıralanmıştır.

İşin boyutları ne olursa olsun âyetlerin iniş 
sebebi; doğruluğu ispatlanmamış bir olayın 
Peygamberimize intikal etmesi ve bunun 
doğurabileceği neticelerdir. Eğer Peygam-
ber Efendimiz, gelen haberlerin doğruluğu-
nu araştırmadan bir karar verecek olsaydı, 
suçsuz insanlara karşı bir haksızlık yapmış 
olacaktı. Buradan hareketle, her asırdaki her 
seviyeden idarecilerin, kendilerine gelen ha-
berleri ciddi bir şekilde araştırmaları gerekti-
ğini söyleyebiliriz.

6.Hucurât Sûresi altıncı âyetten Çıkan Hü-
küm ve Hikmetler

a.Hata ile başkalarına zarar vermeyi önlemek 
için ihtiyatlı ve dikkatli olmak, nakledilen 
haber ve rivâyetlerde iyice araştırma yapmak 
gerekir. Çünkü fâsıkların getirdiği bu haber-
lere dayanarak hemen hüküm veren ve tasdik 
eden kimse acele davrandığı ve düşünerek, 
teennî ile hareket etmeyi terkettiği için piş-
manlık duyar.
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b.Âyetin hükmüne göre, fâsıktan duyulan ha-
beri tahkik etmeden kabul etmemek gerekir. 
Zira Peygamber Efendimiz (sallallahu aley-
hi ve sellem): “Teennî  (İhtiyatlı ve akıllıca 
davranma, bir işte acele etmeyip, bir düşünce 
dairesinde hareket etme) ile hareket etmek 
Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır.” 

(Tirmizî:65) buyurmuştur. 

c.Durumu bilinmeyen veya yalancı, günah-
tan çekinmez olarak tanınan kimselerin ver-
dikleri haberlere ve bilgilere güvenilmemesi, 
bunlara göre hüküm verilmemesi, harekete 
geçilmemesi gerekir (Karaman, 2007: V/90).

d.Günümüzde, belli bir din, belli bir ırk ve 
belli bir ideolojiye mensup kimlerin, özellik-
le Müslümanlar aleyhine ve onları birbirleri-
ne düşürmek için masa başı yapmış oldukları 
yalan haberlere dikkat etmek gerekir. Bu ve 
benzeri haberlerin, ciddî bir şekilde araştırıl-
madan kabul edilmemesi gerekir.

e.Âyet herhangi bir konuda ortaya atılan bir 
haberin, neşrinden evvel mutlaka kaynağına 
kadar gidilerek doğruluğunun tahkikini iste-
mektedir. Haberleri kaynağından doğru tesbit 
etmek ve doğru nakletmek önemlidir. Allah 
özellikle fâsık birinin verdiği haberi iyice 
tahkik etmeyi, bu konuda ihtiyatlı ve temkinli 
davranmayı emretmekte ve inananları, fasık 
ve yalancıların sözleriyle hüküm vermek teh-
likesine düşmemeleri konusunda uyarmakta-
dır (es-Savvaf, 1973: 65-67). Fâsık ve yalan-

cıların her zaman ve her yerde bulunabileceği 
unutulmamalıdır. Haber kaynaklarına dikkat 
edilmelidir. Müslüman muhâbirin âdil, emîn 
ve sâdık bir kişi olması yetmez. Ayrıca, ha-
berler, haber ajanslarından nasıl dinlenir, na-
sıl yorumlanır ve nasıl nakledilir, bunların da 
bilinmesi lâzımdır. Eğer bu konularda tem-
kinli ve tecrübeli olunmazsa, doğru zannıyla 
yalan kaynaklardan haber nakletme basiret-
sizliğine ve gafletine düşülebilir (es-Savvaf, 
1973: 71-72).

f.Yalan haber kaynakları bugün, düne göre 
daha çok ve daha tehlikelidir. M. Ferid Mah-
mut İzzet’in de dediği gibi, dünün insanları, 
haberleri bir kez incelemekle yetiniyorlardı. 
Oysa biz bugün haberlerin doğruluğunu bin 
kez araştırmak durumundayız (İzzet, 1984: 
53).

C. Hadislerde Doğruluk 

Allah Resûlu (s.a.s.) doğruluk konusunda çok 
önemli tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. O 
(s.a.s.) her fırsatta mü’minlere daima doğ-
ru olmayı (Ahmed b. Hanbel, 1421: 18, 60, 
I/200) ve daima doğruyu araştırmayı emret-
mektedir. Hatta Resûlullah, bazen doğru söy-
lemek kişinin aleyhine, yalan söylemek de 
lehine olsa bile asla doğruluktan sapmamayı 
ve yalan söylememeyi emrederek şöyle bu-
yurmaktadır: “Daima doğruluğu araştırın! 
Doğrulukta helakinizi görseniz bile, muhak-
kak onda sizin kurtuluşunuz vardır.” (Suyûtî, 
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1414/1994: 265, I-XXI, IV, 66) “Yalandan da 
kaçınınız! Kurtuluşunuzu yalanda görseniz 
bile, muhakkak onda sizin helakiniz vardır.” 

(Suyûtî, 1414/1994: IV, 66-67).

Resûlullah’ın beyanlarına göre bir mü’min 
şaka yaparken bile yalan konuşmamalı, ister 
ciddî ister şaka olsun her durumda doğru söz-
lü olmalıdır (Dârimî, 1434/2013: 7, I/205.)  
(İbn Ebî Şeybe, 1409: XIII/149-150.) (Buharî, 
1422: 117).

1.Resûl-i Ekrem ve Doğruluğun Araştırıl-
ması

Resûl-i Ekrem’in, haberde doğruluğun araş-
tırılmasına bizzat kendi uygulamalarıyla 
büyük önem verdiğini görmekteyiz. O’nun 
(s.a.s.) ilke özelliği taşıyan ve hayatın bütün 
alanları için geçerli olan “Teennî Allah’tan, 
acele şeytandandır.” (Tirmizî: 66) sözü, ha-
berin doğruluğunun araştırılması konusunda 
daha bir önem kazanmaktadır. Teennî, bir işte 
acele etmeme, acele karar vermeme, etraflı-
ca araştırma yapma (İbn Manzûr, 1410/1990: 
XIV/48, 49) manasına geldiğine göre anlatı-
lan haberler hemen doğru kabul edilmemeli, 
gerekli araştırmalar yapılarak tahkik etme yo-
luna gidilmelidir (Güneş, 2011: 103).

Haberin doğruluğunun araştırılması konu-
sunda Resûlullah’ın (s.a.s.) hayatında pek 
çok örneğe rastlamak mümkündür (Güneş, 
2011: 108).

2.Sahâbe, Muhaddisler ve Doğruluğun 
Araştırılması

Râşit halifeler başta olmak üzere Sahâbe-i 
Kirâm kendilerine ulaşan haberlerin doğru-
luk ve sağlamlığını araştırma yoluna gitmiş-
lerdir. Onlardan bazıları, râvinin ya şâhit ge-
tirmesini yahut da yemin etmesini istemişler-
dir. Sahâbe, haberin doğruluğunu araştırmayı 
emreden âyet ve hadisleri kendi dönemlerin-
de titizlikle uygulamışlardır (Güneş, 2011: 
108-110). Buna göre hadisçiler, âyetlerde ifade 
edildiği üzere İslâm dininin genel prensip ola-
rak kabul ettiği “haberde doğruluğun araştırıl-
ması” ilkesini, kendi mesleklerinde temel pren-
sip haline getirmişlerdir (Güneş, 2011: 111).

Sonuç

Herkesin malumu olduğu üzere “ilmin başı 
meraktır.” Yaratılış itibariyle meraklı olan in-
san, gerek yaşadığı toplumda, gerekse dünyada 
olup-biten olaylardan haberdar olmak ister. Bu-
rada önemli olan, haber kaynaklarının başında 
bulunan muhâbirlerin, insanlara doğru haber 
vermesidir. Masa başında yapılan yalan haber-
ler, kişilere, âilelere, guruplara, toplum, mil-
let ve devletlere zarar verir ve onları mağdur 
eder. Zira en basitinden gelin-kaynana arasında 
söylenenler bile doğru mu, yanlış mı araştırıl-
madan karar verildiğinde âileler yıkılabilir, ço-
cuklar annesiz veya babasız kalabilirler. Daha 
da kötüsü yalan haberler, kişiler, toplumlar ve 
devletlerarası savaşlara bile sebebiyet verebilir. 
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Onun için 1400 küsur sene önce Kur’ân bu ko-
nuya dikkatleri çekmiş ve haber getiren kimse-
nin getirdiği haberin önce iyice araştırılmasını, 
daha sonra kabul edilmesini birçok âyetinde 
emretmiştir. Kur’ân-ı Kerim’i insanlara tebliğ 
eden, onun açıklayan ve hayata nasıl tatbik edi-
leceğini bizzat yaşayarak gösteren Hz. Muham-
med de (s.a.s.) bu konuya dikkatleri çekmiştir. 
Ondan ders alan ashâbı da bu konuya ciddi bir 
şekilde önem vermişlerdir. Günümüz basın-
yayın kuruluşları da bu önemli konu üzerinde 
durmuş ve muhâbirlerin en önemli görevlerin-
den birinin haber yaparken doğru haber yapma-
larını, başkalarından haber alırken de kaynağını 
ciddi bir şekilde araştırmalarını tavsiye etmiş-
lerdir. Masa başında yapılan yalan haberler, 
öncelikle muhâbirlere ve basın kuruluşlarına 
zarar verir. Çünkü insanların onlara itimat ve 
güvenleri sarsılır ve kredilerini kendi kendile-
rine tüketmiş olurlar. Yalan haberler daha sonra 
da kendilerine yalan haber verilen insanlara ve 
toplumlara zarar verirler. Onun için basın-ya-
yın kurumları ve çalışanları insanlara doğru 
haber vermeye son derece dikkat etmelidirler.

KAYNAKÇA

AHMED, B. HANBEL, E. A., (1421). Müs-
ned. Müessesetü’-r-Risâle

AKYÜZ, A., (2005). Yaşayan Kur’ân Hazreti 
Peygamber. İstanbul 

AVŞAR VE DEMİR, A. R., (2001). Medyada 
Denetim. Ankara 

AVŞAR, B.Z., (2005, 2003, 1988). Dü-
zenleme ve Uygulamalarla Medyada 
Denetim,Temel Gazetecilik,es-Sahâfe fî 
dav’i’l-İslâm. Ankara, Ankara, Mekke: 
Temel Gazetecilik,es-Sahâfe fî dav’i’l-
İslâm

BUHARÎ, M. B., (1422). Sahih. Daru 
Tavki’n-necât

DÂRİMÎ, A. E., (1434/2013). Sünen. Beyrut: 
Dâru’l-Beşâri

ES-SAVVAF, M. M., (1973). Nazarât fi 
Sûrefi’l-Hucurât. Beyrut

GİRGİN, A., (2003). Yazılı Basında Haber ve 
Habercilik Etik’i. İstanbul 

GÜNEŞ, Y., (2011). Hadislerde İletişim 
Ahlâkı. İstanbul : Işık Akademi yay

GÜNEŞ, Y., (2016). İdeal Medyaya Doğru. 
İstanbul: Yeni Ümit

KARAMAN, H., (2007). Kur’ân Yolu. Anka-
ra

İBN EBÎ ŞEYBE, A. B., (1409). Musannef. 
Riyad: Mektebetü’r-Rüşd

İBN MANZÛR, L.-A. E.-F.-E.-İ., 
(1410/1990). Lisânü’l-Arab. Beyrut 

KOCAPINAR, İ. VD., (2015). Haber Esteti-
ği. İzmir : Kaynak Yayınları



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:253 K:306
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

142

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

İZZET, M. F., (1984). Dirâsât fî Fenni’t- Tahrîr 
es-Sahafî fî Dav’i Maâlimi’l- Kur’âniyye. 
Cidde

SUYÛTÎ, C. A., (1414/1994). Câmiü’l-ehâdîs. 
Beyrut

TABERÎ, M. B., (1988). Câmiu’l-Beyân. 
Beyrut 

TİRMİZÎ., (TARİH YOK). Sünen, Birr. Riyad

TOKGÖZ, B. Y., (TARİH YOK). Temel Gaze-
tecilik, BBC Yayın İlkeleri Klavuzu. 

TOKGÖZ, O., (2003). Temel Gazetecilik. An-
kara: Temel Gazetecilik

TOPÇU, N., (1999). Ahlâk Nizamı. İstanbul

TÜRKMEN, A., (2014). İslam İletişim Huku-
ku. İstanbul : Ensar yay

VURAL, F., (2015). Kur’ân-ı Kerim ve Mo-
dern İletişim. İstanbul : Işık yay

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/
story/2006/10/061027. (i.e.t.15.08.2007). 
yayin ilkeleri. http://www.bbc.co.uk/tur-
kish/indepth/story

http://www.medyadernegi.org/turkiyeli-gaze-
teciler-icin-etik-ilkeler. (tarih yok). http://
www.medyadernegi.org. http://www.med-
yadernegi.org

http://www.tgc.org.tr/bildirge.asp. (tarih yok). 
http://www.tgc.org.tr/bildirge.asp. http://
www.tgc.org.tr/bildirge.asp

YAZAR NOTU: Bu çalışmanın özeti 1. Ulus-
lararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sa-
nat Ça lışmalarında Güncel Yaklaşımlar 
Kongresinde (24-25 Mart 2016 Kocaeli) 
sözel bildiri olarak sunulmuştur.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:253 K:306
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

143

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Purpose: As we all know, “source of the science is curiosity.” The man, being curious by nature, 
wishes to be aware of what is going on either in the society he lives in or in the World. The signifi-
cant thing here is to provide people with accurate news by the reporters who are at the head of news 
sources. The falsified news fabricated at the desk bring damage to individuals, families, groups, 
society, nations and countries, and injure them seriously.  Therefore, producing accurate news is 
very important. The individuals, namely the reporters, who produce news and informs other peop-
les and the news prepared by them should be true. Telling lies is prohibited by the Islam Religion 
as it is the same with other religions and understandings. In religious terms, it is “Haram”. In this 
article, in the Qur’an and Hadiths primarily, we will focus on the need to produce true news after 
investigating them seriously. We shall provide examples from the verses concerning this matter and 
from the Hadiths by Prophet Mohammad that is, from His words and Sunnah, namely His deeds. 
Further, we will also discuss the opinions of experts and institutions in Turkey and around the 
World, who suggest that news sources must be investigated and true news are to be communicated. 
Thus, we will touch on the importance of investigating the news source thoroughly and producing 
true news in the reporting business, which holds an important place in ethics of media. Scope: We 
will primarily demonstrate together with its resources in our article that, how the institutions 
and organisations dealing with press media highlights the importance of investigating news 
source seriously and producing true news, which they have cited it as media ethics.  Then, we 
will discuss about what should be taken into account when producing the news. Subsequently, 
we will discuss – as a theologian-  the verses of the Holy Qur’an, sacred book of the Muslims,  
which deal with investigating the news source and producing true news, and also exegesis 
and explanations of those verses.   Right after that, we will refer to the words and practices of 
Prophet Mohammed who communicate the Qur’an to the people and who is its first interpreter, 
namely the first practitioner of the Qur’an. A short literature info: Media has its own kind of 
ethics just as everything has. The most important one of this is true news. Considerable literal 
works about this matter have been written both in Turkey and in abroad. Turkish and Arabic 
articles and books have been compiled in the meanwhile which deal with religious aspect of the 
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matter.   Some of the works which we have benefited when we were writing our article in this 
subject and which we recommend are as follows:  Findings and Conclusion: The reporters, 
who provide the peoples with the news about what is going on around their immediate envi-
ronment and in the world, should investigate news source and provide the peoples with the true 
news. Because, families might be shattered and the Childs become parentless when a decision is 
made without investigating, in the simplest term, the trueness of the spoken words between brot-
hers or between bride and mother in law. Even worse, falsified news may cause war and fighting 
between peoples, communities and countries, and these have been experienced in today and in the 
history.  Therefore, prominent persons and the organisations who realised the importance of the 
subject – both in Turkey and in the Wold- have been pointed out the significance of this subject in 
their articles and books written on this subject. What caused us to write this article is that; The Holy 
Qur’an had pointed out this subject before 1400 years. The Qur’an, holy book of the Muslims, has 
commanded in its numerous verses that the news related by a person must be thoroughly investi-
gated and then accepted. As we have especially cited in our article, Almighty Allah commands in 
Hucurat Surah, verse 6th as such; “Oh you who believe! If an evil-liver brings you tidings, verify 
it, lest you smite some folks in ignorance and afterwards repent of what you did”, and orders that 
every news should not be accepted as true.  It is commanded that, whosoever might bring the news, 
it must be investigated first whether the news is true or not, and then be acted accordingly. There are 
many verses with this meaning in Holy Qur’an. However, we have constrained ourselves providing 
with a few verses in order not to go beyond the limits of the article.  Prophet Mohammad (SAS), 
who communicated the Holy Qur’an to the peoples, explained it and demonstrated personally how 
it should be applied to the life, has drawn attention to this subject. Prophet Mohammad (SAS) had 
not behaved according to news brought to Him, as we have seen in the case which caused the sixth 
verses of Hucurat Surah to descend, we have cited just before.   He had appointed Hâlid ibn Velîd to 
investigate trueness of the news.  If Prophet Mohammad (SAS) had not behaved as such, He would 
have been waged war against the Muslims due to the falsified news, and many Muslims would have 
been died unjustly.  Companions/friends of Prophet Mohammad (SAS), who were the first beli-
evers and first peoples took lessons from Him, had placed great emphasis on the investigation of 
news source and trueness of the provided news. Today’s press organisations have stressed this im-
portant subject and suggested that, the most important task of the reporters is to produce true news 
when they compile the news, and to seriously investigate the source of the news when obtaining the 
news from others.  This is because, the desk-fabricated news damage first the reporters and press 
institutions. The people lose confidence in press community, and they would have waste away their 
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credibility.  Falsified news, then, damages the societies and those peoples who have been provided 
with the false news. Therefore, press institutions and their employees should be extremely attenti-
ve in “providing the people with true news and investigating the source of the news thoroughly”, 
which is one of the most important rules of the media ethics.    
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SABAHATTİN ALİ’NİN “SIRÇA KÖŞK”ÜNDEKİ TOPLUMSAL 
SORUNLAR1

SOCIAL PROBLEMS IN SABAHATTİN ALİ’S “SIRÇA KÖŞK“

Merve YILMAZ
Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel Temelleri ABD Türkçe Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye

Öz: Bu çalışmada Sabahattin Ali’nin 1945’te ya-
yımlanan 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. 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; çalış-
kanlık, 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, Top-
lumsal Sorunlar, Olumlanan Olgular, Öykü İncelemesi

Abstract: In this study, Sabahattin Ali’s ‘Sırça Köşk’ 
story in tale style, published in 1945, is examined in 
terms of social problems it includes. In addition to the 
identified problems, the attitudes affirmed in social 
life constitutes the content of the work. “Descriptive 
analysis” is preferred method in this study. According 
to this approach, the data obtained is summarized and 
interpreted according to a predetermined trajectory. 
To reflect the data in a striking way direct quotes are 
often used. The purpose in descriptive analysis is to 
present the obtained findings in an organized way to 
the reader.  For this purpose, at first the findings are 
depicted in a systematic and clear way. Then, these 
depictions are explained and interpreted, cause-effect 
relationships are examined and some conclusions are 
reached(Yıldırım and Şimşek, 2005). Analysis resulted 
in nine social problems to be identified: laziness, lack 
of critical thinking skills, sense of inferiority, exploita-
tion, greed, public deception, bullying, restrictions on 
freedom of expression and arrogance. In addition to 
these seven positive facts taking place are identified: 
diligence, economic freedom, justice in the social 
order, solidarity, being against violence, cooperative 
decision making and collaboration.

Key Words: Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Social 
Problems, Affirmed Attitudes, Story Analysis
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1. GİRİŞ

Edebiyat, insanı ele aldığı kadar insanların 
oluşturduğu toplumu ve o toplumun sorunla-
rını da ele alır. Sorunlar, gerçekler, ilk önce 
sanatçıların, yazarların yapıtlarında yansır. 
Toplumbilimciler, yapıtlardaki bu sorunlarla 
toplumsal gerçekler arasındaki ilişkiyi kura-
bilirlerse toplumda yaratmak istedikleri bi-
linçlenmeyi, insanların daha mutlu yaşamala-
rını sağlayabilirler (Binyazar, 2010: 139,140).

Sabahattin Ali, halk öyküleri yazan, halkın 
sorunlarına değinen, toplumcu gerçekçi ola-
rak nitelendirilen bir yazardır. Hatta, Nazım 
Hikmet onu “memleket hikayeciliğinin ba-
şında gelen genç üstat” olarak tanımlamıştır 
(Behramoğlu, 1982:1153). Pospelov’a göre 
edebiyat yapıtının sorunsal yanı, yapıtlarda 
sunulan toplumsal karakterlerin, yazar tara-
fından düşünsel yorumlanışıdır (1995:112). 
İnceleyeceğimiz öyküde yer alan üç ana ka-
rakter de tembelliğin, asalaklığın, kurnazlığın 
ve kibirliliğin yazar tarafından vücuda getiril-
miş şeklidir. 

Ali’nin halk için yazdığını söylemiştik. Cey-
hun Atuf Kansu ise “halkçı sanat” ı şöyle ta-
nımlar: 1. Halk kaynağına, gerçeğine daya-
nan, 2. Halkı uyandırarak, eğiterek, kendine 
katarak, daha ileri bir aşamaya çeken, daha iyi 
bir düzene isteklendiren devrimci bir sanattır 
(akt.Binyazar, 2010:146). Halk için yazmak 
konusunda Pospelov da şunları söyler; bir 

eserin halka ulaşmasını yazar, salt okuyucu-
ların nabzına şerbet vererek, onların edebiyat 
anlayışı düzeylerinin üstüne hiç çıkmayıp, on-
ları da hiç yükseltmeyerek yalnızca dışsal bir 
ulaşma biçiminde sağlıyorsa, bununla halka 
bağlılık belirlenemez. Halka gerçekten bağlı 
bir yazar, kendi çağında tüm ulusun çıkarları-
nı ilgilendiren sorunlara yönelir ve toplumun 
demokratik katmanlarını da bu sorunları anla-
maya yöneltir (Pospelov, 1995:555).

Öte yandan, Sabahattin Ali’nin Türkiye sorun-
salına bakışı farklıdır. Tanzimat’tan 1950’lere 
kadarki Türk yapıtlarının ana sorunsalını Ba-
tılılaşma oluşturmaktadır. Yazarlarımız toplu-
mal yapının kendine yönelmemekte, var olan 
düzeni sorgulamamaktadır. Ali’nin gördüğü 
çatışma toplumsal yapıdan kaynaklanır; bir 
yanda bürokrasi ve eşraf bir yanda ezilen halk 
vardır (Moran, 2014:21,22). 

Sabahattin Ali’ye göre sanat insana insanı, 
yaşamı ve bunların anlamını öğretmekle gö-
revlidir. Ancak bu şekilde daha iyi bir yaşama 
varmak isteği belirir. Bütün bir insanlığı ve 
evreni içine alacağı yerde kendi cılız ve kör 
benliğine saplanan bir edebiyatın, psikopato-
loji etüdlerine konu olmaktan başka bir be-
cerisi yoktur... Sanat amaç değil araçtır (akt. 
Behramoğlu, 1982: 1153). 

2. YÖNTEM

Çalışmada “betimsel çözümleme” tekniği-
nin kullanılması yeğlenmiştir. Bu yaklaşıma 
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göre, elde edilen veriler daha önceden belir-
lenen izleklere göre özetlenir ve yorumlanır. 
Verileri çarpıcı bir biçimde yansıtmak ama-
cıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. 
Betimsel çözümlemede amaç, elde edilen 
bulguları düzenlenmiş bir biçimde okuyucu-
ya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen bulgular, 
önce dizgesel ve açık bir biçimde betimlenir. 
Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır 
ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdele-
nir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005).

3. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde elde    edilen bul-
gulara yer verilmiştir.

3.1. ÖYKÜNÜN ÖZETİ

İncelemenin daha iyi anlaşılabilmesi açısın-
dan aşağıda öykünün özeti yer almaktadır:

İşi gücü olmayan üç kişi son derece iyi ya-
şayan bir şehre gelip gerçekte olmayan bir 
sorun yaratırlar. “Burada niye sırça köşk yok-
tur?” İnsanların kafasını karıştırırlar. Halkı 
bunun gerekliliğine kurnazlıkla ikna ederler. 
Tüm kent işi gücü bırakıp sırça köşkü yapar; 
yetmez kat çıkılır, yetmez içine başkaları gi-
rer. Halk yediğinden içtiğinden vererek onla-
ra da bakar. Bilinçsizce, sırça köşkte yaşayan 
bir yığın asalak yaratırlar. Son koyunlarına 
kadar verirler. Artık halkın kaybedecek hiçbir 
şeyi kalmadığını anlayan ve tedirgin olma-

ya başlayan elebaşı, halkın karşısına çıkarak 
köşkte halk için fedakârlık yapıldığını, ge-
tirdikleri son koyun kellelerinin kendilerine 
dağıtılacağını söyler. Verdikleri kellelerde 
beyin, dil ve göz yoktur. Niye diye sorulun-
ca, ukala bir tavırla, siz beyni pişiremezsiniz, 
dili yemeyi bilmezsiniz, göze ihtiyacınız yok, 
derler. Halkın içinden öfkelenen birinin fır-
lattığı kelle sırça köşkü kırıp koca bir delik 
açınca tüm halk aynı şeyi yapıp sırça köşkü 
yerle bir eder, içindekilerin çoğu ölür. Halk 
da kendi başlarına açmış oldukları bu beladan 
böylece kurtulurlar. 

3.2.  “SIRÇA KÖŞK” ADLI ÖYKÜNÜN 
ÇÖZÜMLENMESİ

Bu bölümde, öyküde yer alan toplumsal so-
runlar ve toplum içerisinde olumlu olarak 
nitelendirilen olgular ayrı başlıklar altında 
incelenecektir. Bu kısma geçmeden önce öy-
künün biçeminden söz edelim. Öykü “masal 
anlatımı” biçiminde kaleme alınmıştır. Anla-
tıcının eylemleri, duyulan (rivayet) geçmiş 
zaman ekiyle çekimlenmiştir. Tıpkı masal tü-
rünün özelliklerinde olduğu gibi öykünün so-
nunda iyiler kazanmış, kötüler kaybetmiştir. 
Öykü, aynı zamanda güzel bir taşlama (hiciv) 
örneğidir. Pospelov, bu türü “yergici-taşla-
macı heyecansal bağlanım” olarak adlandırır. 
Ona göre bu tür; sınıflı toplumda belli toplum 
kesimlerinin ötekiler üstündeki egemenliği 
artık belirgin biçimde gerici nitelik kazandığı 
ve toplumsal gelişimin ayak bağı olarak ken-
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dini gösterdiği zaman, yani, yönetici kesimler 
ve onların egemenlik organları başlangıçtaki 
ilerici anlamlarını yitirip, edimlerindeki top-
lum karşıtı öz gittikçe daha açık ortaya çıktı-
ğı zaman oluşup gelişmiştir (1995:157,158). 
Gerçekten de , incelediğimiz öykünün olay 
örgüsü Pospelov’un bu tanımıyla büyük öl-
çüde örtüşmektedir. “Halk ne sorduysa ce-
vabını almış, bütün odalarla bu odalarda 
aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğu-
na inanmış; çünkü bunların kimi sırça köş-
kün ışıkçı başıcısı, kimi döşekçi başısı, kimi 
onun yamağı, kimi yamağının yamağı imiş. 
Eh, artık bir sırça köşk olduktan sonra, onun 
hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakan-
ların hizmetine bakanlar elbette olacakmış.” 
(262) Yukarıda, öyküden alıntılanan tümceler 
de yapıtın yergisel yönüne örnek olarak gös-
terilebilir. 

3.2.1. “SIRÇA KÖŞK” ÖYKÜSÜNDEKİ 
TOPLUMSAL SORUNLAR

Çalışmanın bu bölümünde incelenen öyküde 
yer alan toplumsal sorunlara örnekler vererek 
değinilecektir. Sabahattin Ali, bu öyküsünde 
toplumdaki sorunlardan dokuzuna parmak 
basmıştır. Elbette ki; eleştirel düşünme bece-
risinde yetersizlik, aşağılık duygusu, açgöz-
lülük, kibir gibi kimi olumsuz kavramlar kişi-
sel bağlamda düşünüldüğünde toplumsal bir 
sorun olarak görülmeyebilir ancak inceledi-
ğimiz öyküde bu kavramların hepsi toplumu 
simgeleyen birer özellik olarak ele alındığın-

dan bu çalışmada, bu kavramlar da toplumsal 
sorun başlığı altında değerlendirilmiştir. 

a. Tembellik

“Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok 
seven üç arkadaş varmış. (...) Alın teriyle ka-
zanıp gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine 
kestiremezlermiş.” (258) 

Öykü yukarıdaki tümcelerle başlar. Bahsedi-
len bu üç kişi öyle tembeldirler ki herhangi 
bir işe girmiş olsalar bile tembelliklerinden 
hemen kovulurlar. Aslında öykü, bu üç kişi-
nin tembelliklerinin sonucunda gelişen olay-
lardan bahseder. Bu bağlamda tembelliğe 
olan yergi yapıtın tümüne hâkimdir. Ali, öy-
künün genelinde tembelliği yerip çalışkanlı-
ğı öven bir tutum sergilemiştir. Bu noktada 
yazarın olumlu yönde bir taraflılığı görülür. 
Zaten edebiyat sanatı, gelişmesi içinde her 
zaman, ya açık ya üstü kapalı ya da bilincinde 
olunmayan bir taraflılık düzeyi göstermiştir. 
Daha sınıflı toplumun ilk gelişme evrelerinde 
bile edebiyat-bütün sanatlar gibi-, toplumsal 
bilincin özel bir bileşeni olmuş ve eserlerin-
de, toplum düzeninin belirli temellerini ve 
gelişim perspektiflerini, ya olumlayan ya da 
yadsıyan bir ideolojik yönsemeyi dile getir-
miştir (Pospelov, 1995:182). 

b. Eleştirel Düşünme Becerisinde Yetersizlik

““Bizim başka şehirlerden ne diye noksanı-
mız olsun? Mademki bu kadar lazımmış, hadi 
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hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim!” 
demişler.” (260) Eleştirel düşünme; görülen, 
okunan, elde edilen bilgiyi olduğu gibi ka-
bul etme yerine, bunları sürekli inceleyerek, 
sorgulayarak, ölçütlere göre değerlendirerek 
açıklama ve yargıya varılmasıdır (Semerci, 
2000:3). Ancak halk, yukarıda da görüldüğü 
gibi, kendilerine “Her kentin bir sırça köşkü 
olmalı, sırça köşksüz kent mi olur?” diyen 
yabancılara hemen inanır. Bu yeni bilgiyi 
araştırmadan, sorgulamadan kabul ederler. 
Kavcar da insanların ve toplulukların ilerle-
mesine engel olan faktörlerin başında, bilgi-
sizliğin yani insanların uyanık ve aydın olma-
masının geldiğini söyler (1988:147). Halk, o 
andan itibaren kente gelen yabancıların her 
isteğini karşılamaya başlar. Adeta onlara biat 
etmişlerdir. Biat, birinin egemenliğini kabul 
etme, onun buyruğu altına girme anlamını ta-
şır. Kulluk kavramıyla, aşağı yukarı eşanlam-
lıdır. İnsana olan kulluk da bir davranış vi-
rüsüdür. Beyne yerleştiğinde Aydınlanma’nın 
en ileri aşamasında bile, onu söküp atmaz 
kolay olmaz. Özetle biat, kişiyi düşünce don-
muşluğuna uğratıp öbür düşüncelere kapalı 
kılar (Binyazar, 2010:204). Bu da eleştirel 
düşünmeyi ketleyen önemli bir unsurdur. 

c. Aşağılık Duygusu

“”Ne lazımsa verelim, kimselerin memleke-
tinden aşağı kalmak istemeyiz!” diye diren-
miş.” (260) Türk Dil Kurumu Türkçe Söz-
lük’ünde, aşağılık duygusunun tanımını şöy-

le yapmaktadır: kendini başkalarından aşağı 
görme hali. Kompleks ise bir kişinin gidişine, 
davranışına, rüyalarına yön veren bilinçdışı 
eğilimlerin tümüdür (1969: 55,460). Öykü-
de o güne kadar adını bile duymadıkları bir 
köşkün kendi şehirlerinde olmamasını büyük 
bir eksiklik sayan ve bu eksiklik yüzünden 
kendilerini aşağılık duygusuna kaptıran bir 
halk vardır. Halk, tanımda da belirtildiği üze-
re tamamen bilinç dışı, aşağılık duygusundan 
arınabilmek adına giderini kendilerinin kar-
şılayacağı, yapımında kendilerinin çalışaca-
ğı, üstelik hiçbir yararını görmeyecekleri bir 
sırça köşkün yapımını isterler ve üstlenirler. 
Öyküdeki kurnaz yabancılar, halkı nereden 
yakalayacaklarını çok iyi bilmektedir. Onları, 
güçlü bir memleketin, herkesin hayran kala-
cağı bir köşkünün olması gerektiğine inandı-
rırlar. Bu inanca kapılan halk da memleket-
lerine duydukları sevgiyle sırça köşkü kabul 
eder. Oysaki görkemli yapılara kapılıp, “Han-
gi ulusun ülkesi böylesine güzeldir!” deyip 
coşkuya kapılmanın yurt sevgisiyle ilgisi 
yoktur. Bu sevgide ölçü, çevreyi güzelleştir-
mek, ülkeyi insanca yaşanacak bayındırlığa 
ulaştırmaktır (Binyazar, 2010:278).

d. Halkı Sömürme

““Şimdi bunu (sırça köşkü) iyi muhafaza 
etmek lazım, büyütmek lazım, adam ayırın, 
yiyeceği içeceği artırın, aranızdan seçtiği-
niz adamları da dağıtın, biz her işinize ba-
karız...” Halk, artık bir sırça köşkümüz var, 
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diye sevinmiş, kendi yediğinden, giydiğinden 
kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizme-
tine ayrılanlara vermeye başlamış.” (261) 
“Onların (...) artık verecek bir şeyleri kalma-
dığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını 
fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça 
köşkün balkonuna çıkmış : (...) “Ey millet, 
birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara kat-
landınız, ama dostun düşmanın hayran oldu-
ğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, 
parlaklığı yanında üç beş çuval ekin, dört 
beş davar nedir ki?” (263) Bunların yanın-
da sırça köşkte yaşayanlar yine halka ait olan 
koyun kellelerini, göz boyamak, adına halka 
dağıtırlar. Ancak kellelerin ne beyni vardır ne 
dili ne de gözü. Görüldüğü üzere köşk aha-
lisi halkı adeta iliğine kadar sömürmüştür. 
Şüphesiz ki, bu durum köşkte yaşayanların 
erdemli davranmadıklarını gösterir. Rousse-
au; paranın gücü üzerine kurulmuş, insanla-
rın kendi çıkarları için başkalarını ezdikleri, 
yalan, dolan, hile ve ikiyüzlülük sayesinde 
başarıya ulaştıkları bir düzende artık, masum 
“doğal insanın” ortadan silindiğini, onun ye-
rini, ahlaken çürümüş “yapay insanın” aldı-
ğını söyler (akt. Moran, 2014:33). Öykünün 
devamında halk, kendilerine verilen kelleleri 
köşke fırlatır. Elbette ki bu bir yakınma, baş-
kaldırıdır. Binyazar’a göre varlığından ya-
kınılan dünya, emek sömürüsünün gittikçe 
büyüdüğü, devleştiği bir dünyadır. İnsanlık; 
ezileni, sömürüleni olmayan bir dünyada ya-
şamanın özlemini çekmektedir (2010:145). 

e. Açgözlülük

““Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem 
bize, hem hizmetimize bakanlara dar geli-
yor.”” (261) “Sırça köşkün de gözü doymak 
bilmez, istedikçe istermiş.” (262)

Kavcar, aşırılıkların normal karşılanma-
dığını, insanları mutsuz ettiğini; isteklerin 
aşırısının da insanları mutsuz, huzursuz et-
tiğini hatta bu uğurda yıkılan nice devletler 
olduğunu söyler (1988:114). İncelediğimiz 
öyküdeki olayda gerçekleşen aslında tam da 
budur. Gözü doymak bilmeyen, açgözlü bir 
devlet organının halkı sömürerek yaptırdığı 
sırça köşkü yetersiz bulması, kendi keyifleri 
için, bunun daha da büyütülmesi gerektiğini 
söylemeleri halkta usanmalara yol açmıştır. 
Ne ki, sonunda yukarıda da belirtildiği gibi 
açgözlülükleri yüzünden sırça köşk başlarına 
yıkılmıştır.

f. Halkı Kandırma

“İkinci kat tamam olunca, üç ahbap oraya da 
halk arasından kendi işlerine yarayabilecek 
olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da bura-
da ekmek elden su gölden yaşamanın tadını 
alınca, sırça köşkün çok lüzumlu bir şey ol-
duğuna inanmışlar, hemşerilerini de inandır-
mak için gayrette kusur etmemişler.” (261) 
Yukarıda alıntıladığımız bölümde üç uyanık 
ahbabın yanında, orada yaşamaya başlayanlar 
da aslında gereksiz olan bu köşkün ne denli 
gerekli olduğu konusunda halkı kandırmaya 
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başlarlar. Zaten, öykünün başında da her şey 
kurnaz üç kişinin halkı kandırmasıyla başlar. 
Şehre girdikten sonra; “Aman yarabbi, daha 
şırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle 
memlekette durulmaz, hemen yolumuza gide-
lim.” biçimindeki deyişleri halkı kandırmaya 
yönelik örnek söylemlerdir. 

g. Zorbalık

“Ama sırça köşktekiler arttıkça, halkta onla-
rı doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça 
köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, 
giyeceğini zorla almışlar. Ayak direyenleri 
götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamış-
lar.” (262) Burada tamamen baskıcı bir yö-
netim anlayışı görmekteyiz. Diktatör, bütün 
yetkileri kendinde toplamış bulunan devlet, 
hükümet ya da zümre başkanı anlamına ge-
lir (TDK, 1969:202). Öykümüzdeki elebaşı 
ve yandaşları da yargı, hukuk, eşitlik, hak, 
adalet gözetmeksizin, yalnızca kendilerine 
karşı geldiklerinden, dileğini dilediği gibi 
cezalandırma yetisini kendilerinde görmüş-
lerdir. Dolayısıyla o güne dek eşit şartlar al-
tında, özgürce yaşayan halkın düzeni alt üst 
olmuştur. Rousseau, insanların toplum düze-
nine geçmeden önce yaşadıklarını varsaydığı 
“doğal durum”u betimler. Ona göre; “Doğal 
durum”da yaşayan “doğal insan” özgürdü, 
tek başınaydı, iyilik ve kötülük kavramla-
rından habersiz, masum ve mutluydu. Ara-
larında eşitlik vardı. Ama zamanla mülkiyet 
ortaya çıktı ve doğal durum bozuldu. İnsanlar 

zengin ve fakir olarak bölündüler. Zenginler 
güçlüydüler ve egemenliği zorbalıkla ellerine 
geçirdiler, “efendi” oldular ve eşitlik kalktı 
(Akt.Binyazar, 2010:33). Bu sözleri doğru-
larcasına, öyküde de görüyoruz ki sömürüyle 
zengin olan köşk ahalisi egemenliklerini zor-
balıkla korumaktadırlar. 

h. İfade Özgürlüğünü Kısıtlama

“Halk başına kendi sardırdığı bu beladan 
kurtulmaya kalkışamazmış; çünkü sırça köş-
kün adamları, gezdikleri, dolaştıkları yerde 
onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar 
sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna 
inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, 
bin bir hile ile sustururlarmış.” (262) Alın-
tıladığımız bu bölümde ifade özgürlüğünün 
kısıtlanmasının yanı sıra daha önce de değin-
diğimiz halkı kandırma öğesinin de yattığı-
nı görmekteyiz. Anlaşıldığı üzere, bu kentte 
düzenin değişmesiyle beraber, bu düzenden 
şikâyetçi olanların düşüncelerini dile getirme-
si de adeta yasaklanmıştır. Çünkü durumdan 
sesli bir biçimde yakınanlar çeşitli zorbalıklar 
görmüşlerdir. Öykü, günümüzden tam yetmiş 
yıl önce yazılmıştır. Yetmiş yıl sonra bugün 
bu tip olayların hala yaşanmakta olduğunu 
görebilmekteyiz. Sabahattin Ali ülkemizin 
güncelliğini hala koruyan temel sorunların-
dan, acı gerçeklerinden çoğuna gözü peklikle 
ışık tutmuştur (Bezirci, 1979:139). Kavcar da 
özgürlüğü, insanların başkalarına zarar ver-
meden ve başkalarından zarar görmeden ser-
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bestçe yaşayabilmeleri olarak tanımlar. Eğer 
başkalarına zarar vermeyen bir kişinin ser-
bestçe yaşayabilme hakları kısıtlanıyorsa, o 
kişi özgür değil demektir. Bu kısıtlamayı ister 
kişiler yapsın, ister toplum, sonuç değişmez. 
Ama bu kısıtlamayı devlet yapıyorsa, işin 
önemi daha çok artar ve bu durumla mutlaka 
mücadele etmek gerekir (1988: 117).Halk da 
bu mücadeleyi öykünün sonunda verecektir.

i. Kibir

““(...) Fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pi-
şirmesini bilmez, ziyan edersiniz! (...) Canım, 
dilin size lüzumu yok! Yemesini beceremez-
siniz! (...) Siz o gözün de nasıl kullanılaca-
ğını bilmezsiniz, vazgeçin ondan da...”” 
(263,264). Öykünün bu kısmında aşırı bir ki-
bir ve ukalalıkla, halkı küçük, aşağılık görme; 
onları ezme söz konusudur.  Elebaşı, balkona 
çıkıp, siz koyun kellelerinin dilini, gözünü, 
beynini ziyan edersiniz, diyerek kendisine 
o tahtı sağlamış olan halka cahil muamele-
si yapar. Binyazar’a göre; nesnel bir eleştiri 
ortamı olmadığı için halkla yönetici arasında 
iletişim de kurulamaz. Politikacı aldattığını 
sanır, halk da buna inandığı için, politikacıya 
karşı saygınlığını yitirir (2010:173). Yukarıda 
alıntılanan bölümde gerçekleşen tam da bu-
dur. O güne değin her şeyi sineye çeken, her 
söylenene inanan halk, artık sözde yönetici-
nin gözünde de saygınlığını yitirmiştir. Buna 
karşılık olarak da kurnaz elebaşı ve yandaş-

ları içi boş özgüvenlerini iyice şişirmişler ve 
kibirlerinin kölesi olmuşlardır. 

3.2.2. “SIRÇA KÖŞK” ÖYKÜSÜNDEKİ 
OLUMLANAN OLGULAR

Çalışmanın bu kısmında toplum içerisinde 
olumlu olarak nitelendirilen kavramlara yer 
verilmiştir. Bu bağlamda öyküde yedi farklı 
olumlu kavram saptanmıştır. Yukarıda öykü-
de var olan toplumsal sorunlardan söz ettik. 
Bizim sorun olarak değerlendirdiğimiz bu 
olayların kötü özelliklerini ortaya çıkarmak 
için yazar, öyküsünde zıtlıklardan yararlan-
mıştır. Sorunsal yanın çözümlenişinde, yazar-
ların, karakterleri kıyaslamak ve kendilerini 
ilgilendiren nitelikleri açığa çıkarmak için 
çoğu kez karşıtlık aracını kullandıklarını göz 
önünde tutmak gerekir (Pospelov, 1995:117). 
Öykünün başlangıcında birlik, düzen, eşitlik 
içinde özgür yaşayan bir halkın sömürülme-
sinin ve bastırılmasının ne denli olumsuz bir 
durum olduğunu, daha öncelerinde var olan 
olumlu yaşayışın yazar tarafından yüceltil-
mesiyle, okur daha iyi sezer. 

a. Çalışkanlık 

“Bu memlekette bütün millet çalışır, her-
kes elinden gelen işi yapar ... (...) Tarlalar-
da, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır...” 
(259). İnsanları ve milletleri geri bırakan ve 
geri kalmış bir milletin ilerlemesine engel 
olan şeylerden biri ve başlıcası tembelliktir 
(Kavcar, 1988:99). Nerede olduğu belli ol-
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mayan adı verilmeyen bu kentte insanlar öy-
lesine severek ve çok çalışırlar ki tüm işleri 
yolunda gider. Hatta çalışmaya alışkın olduk-
ları için memleketin başına geçirdikleri sırça 
köşkün sakinleri için bile usanmadan çalış-
mayı sürdürürler. 

b. Ekonomik Özgürlük

“Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes 
... kendi başına buyruk, beyler gibi yaşar-
mış.” (258,259) Baskıcı yönetim halkı idare 
etmeden önce, halk dilediği çalışıp diledi-
ği şekilde harcamaktadır. Ekonomik açıdan 
kimseye bağımlı olmamak onları özgür ve 
güçlü kılmaktadır. Tüm bunlara bakıldığında 
bu topluluğun uygar olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Clough da uygarlık için ekonomik 
refahı önemli bir öğe sayar (Akt. Binyazar, 
2010:245).

c. Sosyal Düzendeki Adalet

“Bu memlekette ... herkes... efendisiz uşaksız, 
ömrünün sonunu bulurmuş” (258,259) “Sa-
kın tepenize bir sırça köşk kurdurmayınız. 
Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça 
köşk kurulursa, onun yıkılmaz, devrilmez bir 
şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla 
buz etmek için üç beş kelle fırlatmak yeter.” 
(264) Alıntılanan ilk tümce köşkten önceki 
döneme aittir. O zamanlar, halk arasında zen-
gin fakir, ast üst gibi ayrımlar yoktur. Herkes 
eşit şartlarda yaşamaktadır. Kendilerinin üze-
rinde bir yönetimin oluşması toplumda sınıf 

ayrımlarına yol açmıştır. Bezirci, Ali’nin ya-
pıtlarını değerlendirirken şunları söyler: Ara-
dan yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçmesine 
karşın, Türkiye’nin bozuk düzeni değişmedi-
ği, sınıflar arasındaki çelişkiler keskinleştiği, 
toplumsal bunalımlar büyüdüğü için sözü 
edilen sorunlar, olgular, gerçekler ve yaşantı-
lar ufak ayrımlarla günümüzde de varlıkları-
nı sürdürmektedirler (1992:139). Bu saptama 
incelediğimiz öykü için de aynıyla geçerlidir. 
Öyküden alıntılanan ikinci kısım ise öykünün 
som tümceleridir. Sırça köşkün enkazını atla-
tanlar yıllar sonra bile çocuklarına öğüt ola-
rak bunları söylemektedirler.“Üç beş kelle” 
derken de yazarın bu ifadeyi metafor olarak 
kullandığı düşünülebilir. Bununla birlikte ih-
tiyarların torunlarına verdiği bu öğütün altın-
da aslında yazarın okuruna vermek istediği 
iletinin yattığı da söylenebilir. Dolayısıyla 
burada yazarın amacı ön plana çıkmaktadır. 
Her dönemde, yazarın amacı aynı olmuştur: 
topluma önderlik etmek, onu aydınlatmak, bi-
linçli duruma getirmek (Binyazar 2010:36). 

d. Yardımlaşma 

“... kazanan kazanmayana destek olur, malı-
nı lüzumuna göre başkasıyla değişir...”(263) 
Öyküde dikkat çeken başka bir konu da para 
sözcüğünün geçmemesi, işlerin parayla hal-
ledilmemesidir. Herkes, gereksinmesini ken-
di ürettikleriyle değiş tokuş ederek karşılar. 
Alışverişin temelinde lüks arzusu değil eksiği 
kapatma vardır. Dolayısıyla kişiler, bencillik-
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ten uzak yaşamaktadırlar ve paylaşımcılardır. 
Belki de Ali, toplumcu gerçekçi yönüyle ha-
yalindeki toplumu kaleme almıştır. Toplumcu 
gerçekçi sanatta en önemli konu, somut ya-
şam sürecinin, toplumculuğa yönelik, yani 
tüm insanların gerçekten özgürce ve dar ben-
cillikten uzak, birlikte yaşamalarına yönelik 
o durdurulamaz tarihsel devinimi içinde ya-
ratılıp yansıtılmasıdır (Pospelov, 1995:496).

e. Şiddete Karşı Duruş

“... insanlar kavgasız dövüşsüz... ömrünün 
sonunu bulurmuş (...) zorbalığı akıllarından 
bile geçirmezlermiş.”(259) Ali, toplumun 
eski halini betimlerken adeta ideal bir ülke-
nin tanımını yapar. Bu, kavgadan gürültüden 
uzak, kimsenin kimseyi kırmadığı, barış için-
de yaşanılan bir ülkedir. Tüm bu incelemeler 
ışığında yine yazarın dünya görüşü ortaya 
çıkar. Edebiyat yapıtlarının düşünsel içeri-
ğinde ve düşünsel heyecansal yönsemesinde, 
yazarın dünya görüşünün ve sanatsal yaratı-
lışının taraflılığı dile gelmektedir (Pospelov, 
1995:172).

f. Ortak Karar Alma

“Halk, aralarında ayaküstü bir danışmışlar 
...” (260) Üç kurnaz yabancı, kente bir sır-
ça köşk yapılmasının gerektiğini söyledikten 
sonra halk, kendi içine dönerek bu durumu 
tartışır ve ondan sonra ortak bir karar verir. 
Elbette ki bu karar yanlış bir karardır ancak 
herkes eşit söz hakkına sahip olduğu için ve-

rilen bu yanlış kararın ceremesini de birlikte 
çekerler. Kendi yarattıkları sorunun çözü-
münde de içlerinden biri önderlik etmiştir an-
cak tüm halk yine ortak bir akıl ve duyguyla 
hareket etmiştir. 

g. İş Birliği İçinde Çalışma

“...halk aralarından işçi seçmiş, arabacı 
ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum ta-
şımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı 
da bu işte çalışanlara yiyecek, içecek getirir, 
giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar 
eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat ta-
mam olunca, üç ahbap içine yerleşmişler...” 
(260)  Alıntılanan bölümde dayanışmanın, iş 
birliğinin güzel bir örneği sergilenmektedir. 
Yazar, yalın ve eğretilemeli anlatımıyla tüm 
olumlu özelliklerine değinerek, toplumun 
işçi sınıfının örtük olarak tarafında yer almış 
görülebilir. Taraflılık, gerçekliğin olgularını 
ve görüngelerini değerlendirmede belli bir 
toplum kesiminin, belli bir sınıfın çıkarla-
rını ve görüşlerini savunmaktır (Pospelov, 
1995:172). Ancak; burada yazar, halkı iyi 
ve kötü yönleriyle ele almıştır. Evet, düşün-
sel biçimde halkın yanında görülebilir ancak 
halk bu belayı yine kendisi başına sarmıştır. 
Dolayısıyla, öyküde yapılmak istenen bir an-
lamda öz eleştiridir, denilebilir. Düzenin de-
ğişmesinden sonra halk, bu özelliğinden bir 
şey kaybetmemiştir ancak iş birliği içinde 
yalnızca sırça köşk için çalışır olmuşlardır. 
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4. SONUÇ

Bu çalışmada Sabahattin Ali’nin “Sırça Köşk” 
adlı öyküsü, Ali’nin toplumcu gerçekçi bir 
yazar oluşunun tanıklığında incelenmiştir. 
Ali’nin toplumsal adaletsizliğe, işçi sınıfının 
sömürülmesine karşı olan tepkisi bu öykü-
sünde de açıkça ortaya konmaktadır. Edebi-
yat yapıtlarının sorunsal içerikleri, toplumsal 
yaşamın değişik yanlarını dile getirebilir; ah-
laksal, felsefesel, düşünsel, siyasal gibi ağır-
lıklar taşıyabilir. İncelenen öyküde, ağırlık 
toplumlardaki sınıf ayrımlarına verilmiştir. 
Ancak, yazar umudunu korumaktadır. Çünkü 
öykünün sonunda yaşanan tüm bu olumsuz-
luklar son bulmuş, sırça köşk ve içindekiler 
alaşağı edilmiştir. Çok çalışkan ancak bilinç-
siz olan halk da yaşananlardan kendilerine 
ders çıkarmıştır. Öykünün son kısmının belir-
siz bırakılmayıp üstelik bir öğütle bitirilmesi 
de daha önce söylediğimiz gibi masal türüne 
uygunluğuyla ilişkilidir. Masallarda yer za-
man belirsizdir, iyiler daima kazanıp kötüler 
kaybeder. Eylem çekimleri –miş’li geçmiş 
zamanla yapılır. Tüm bu özellikler öykünün 
masalsı anlatımına uygundur. 

Dünya edebiyatında da yayılmacılığı (emper-
yalizm), toplumsal eşitsizliği, sınıf ayrımını, 
sömürüyü toplumsal bir gerçekçilikle kendi-
ne konu edinen yapıtlar vardır. Özellikle ma-
salsı anlatımıyla George Orwell’in “Hayvan 
Çiftliği” adlı romanı buna verilebilecek gü-

zel bir örnektir. Adı geçen yapıt, biçemi ve 
izleğiyle de, incelediğimiz öyküyle benzerlik 
göstermektedir. İkisi de aynı yıl yayımlan-
mıştır. Görünen o ki edebiyatı amaç değil 
toplumu bilinçlendirmek için bir araç olarak 
gören yazarların vermek istedikleri iletiler or-
tak bir paydada buluşmaktadır. 

Behramoğlu, “Sırça Köşk”ün, bir edebiyat 
türü olarak masalın güncel-siyasal bir savaş-
kanlık kazanabileceğini örneklemesinde seç-
kin bir yapıt olduğunu söyler (1982: 1167).  
Yine Bezirci, bu öyküyü okuduğunda adeta 
çarpıldığını belirtir. Uzun süre etkisinden 
kurtulamadığını, üzerine düşünüp durduğunu 
dile getirir (1992:138). Buradan da yazarın, 
okuyucuları olaylar üzerine düşündürme, 
onları bilinçlendirme amacına ulaştığı bir 
ölçüde söylenebilir. Ancak yarım yüzyılı aş-
kın zamandır öyküde yer alan konuların ve 
sorunların hala güncelliğini yitirmemesi hem 
düşündürücüdür hem de yazarın evrenseli 
yakaladığını, zamanının ötesine seslendiğini 
göstermektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Idea: The idea of this study is to determine the social problems and make assessments and exp-
lanations about findings at the story named “Sırça Köşk” by author Sebahattin Ali. This study 
includes confirmed facts against social problems. To confirm the opposite is also a way to cri-
ticize any negativity.Content:  This work is formed with the guidance of the story named Sırça 
Köşk and based on social realist style of author Sebahattin Ali. None of any other work of this 
author is contented in this study. Literatural Information: Literature includes as humanity and 
it’s social problems as humans themselves. Problems and the reality is occured by artists’ and 
authors’ works. The socialogists can create the enlightmentand the happiness they seek at the 
society if they can make connections between social realities and the problems at these works 
(Binyazar 2010:139,140) Sebahattin Ali is a social realist author that refers people’s problems. 
Nazım Hikmet introduced him as “ a young expert of country story writing” (Behramoğlu 
1982:1153). Literatural works’ problem is author’s spiritual comment about the characters at 
these works by Pospelov (1995:112). This story’s three main characters are put forth by the aut-
hor as laziness, parasitism and arrogance. We said that Ali wrote for people. Ceyhun Atuf Kansu 
defined the communal art as: 1- Based on social basics and social realism, 2- A revolutionary 
art which enlights, educates, affilities and improves the society (Binyazar 2010:146). Pospe-
lov also said about social writings that; if authors care about readers feelings, not overwhelm 
people’s general literatural understandings they can not make an attachement with the people. 
An author who is really attached to the people, should face all his nations problems at his time 
and tries to embody all the democratical elements to understand these problems (Pospelov 
1995:555). On the other hand the view of Sebahattin Ali about Turkey’s problems is different. 
From the Tanzimat Erat o 1950’s the real problem about Turkish compositons is westernisation. 
Authors did not faced the social structure and did not question the current order. The conflict 
that Ali saw was  caused by social structure, at one side there was bureaucracy and nobles and 
at the other side there was commons (Moran 2014:21,22). Sebahattin Ali thought that the art is 
for to teach people, the people, the life and their meanings. The desire of a better life appeared 
with only this teachings. The literature which stuck to its own weak and blind indivituality 
instead of compise all humanity and universe could only be a part of psychopatalogical studi-
es. The art is not a cause, it is a tool (Behramoğlu 1982:1153).Findings: ‘Sırça Köşk’s social 
problems:Laziness:“Once, there were three friends who prefers doing nothing instead of wor-
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king. (...) They were also against to earn by their efforts and spend as they want.” (p.258) Lack 
of critical thoughts: “Why should we have deficiensies from other cities? If this is really needed 
we could build up this Glass Mansion! they said.” (p.260). Feeling unworthy : “We should give 
whatever it takes, we do not want to remain low from other places! he insisted.” (p.260).Explo-
iting people: “Now it is needed to protect this Glass Mansion well, it is needed to be enlarged, 
spare men, redound food and drinks and distribute any men you choose, we can take care any 
of your works… People became happy becouse of they have a  Glass Manison, they spared from 
their food and their clothes and give to those who started to live in the Glass Mansion and for 
whose choosen to serve them” (p.261)Greed: “It is needed to build up another floor. This place 
do not have enough rooms for both as and our servants.” (p.261) “It is never enough for the 
Glass Mansion, it just asks for more and more” (p.262). Deceiving people: “When the second 
floor was builded, three friends has choosed and accommodated some people who could help 
them for their own service. When people get used to live without doing nothing too, they star-
ted to believe that  the Glass Mansion is very needed and they did their best to persuade their 
countrymen.” (p.261). Tyranny: “With the population growth at the Glass Mansion, the people 
exhausted from feding them. Then the men at the Glass Mansion came and took everyone’s food 
and cloth by force. They took and locked anyone to the Glass Mansion’s cellar who resisted.” 
(p.262). Restricting Freedom of Expression: “ The people could not try to get free from this tro-
uble which is set by themselves; because the people at the Glass Mansion always talk about that 
it could not be destroyed by any power wherever they go, they make naive people to believe, and 
silence the ones who do not believe by force and tricks.” (p.262) .Arrogance “(…) What will you 
with brain? You do not know how to cook it, and you will ruin it!(…) You do not need a tongue, 
you can not manage to eat it! (…) You also do not know how to use those eyes, give those too…” 
(p. 263,264).The positive facts at “Sırça Köşk” : Diligence: In this country every single person 
works, they do anything they can… (…) At farms, workplaces they work like bees…” (p.259). 
Economical Freedom: “ In this country every single person works, everyone… lives on their 
own like a lord themselves.” (p.258,259). Equity of social order:  In this country… every single 
person… dies without a lord or a servant.” (p.258,259). Cooperation : “… winners back up 
non-winners, they exchange their property with necessity…” (p.263). Opposing to violence:“... 
they reach to their lives end... without any fight (...) they never think about tyranny.”(p.259) 
Taking a common decision:“People, consulted with together ...” (p.260). Collaboration:“...
people choosed workers, choosed the driver, started to carry sand to city’s largest square, they 
started to bring coal. Some of them helped to bring food, drink and clothes to who works at 
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theese jobs. Finally glasses melted down, glasesn walls rised up, when the first floor was done, 
three friends have settled down...” (p.260). Conclusion: In this study, the story “Sırça Köşk” 
has been examined in the testimony of socialist and realistic writer side Sabahattin Ali’s. His 
reaction of social injustice, and the exploitation of the working class are set out clearly in the 
story. The problematic content of literary works, can express various aspects.of social life like 
moral, philosophical, intellectual and political. In the examined story, the focus has been given 
to class districtions in society. However, the author clings to hope because all the negativities 
has ended at the end of story and Sırça Köşk has been seized and throw down with the people 
living there. As I said before, last part of the story has been ended up with an advice which is 
associated with compliance with the fairy tale genre. Time and place is uncertain in the fairy 
tales, and good people always win. The conjugation of the verbs are used in past tense. All these 
characteristics are suitable to the epic narration of the story. There are also productions which 
obtains social inequality, class distinction and exploitation subjects in the world literature. Es-
pecially with the epic narration of George Orwell’s novel “Animal Farm” is the best example of 
this type. They both published at the same year. It seems that the authors don’t see literatüre as 
objectives but they use it as a tool which is a common denominator to raise awareness. Behra-
moğlu tells us that, “Sırça Köşk” as a literary genre can obtain warmonger status. (1982:1167). 
Also Bezirci indicates as almost captivated when he read this story. He kept thinking about the 
story and could not get rid of the effect for a long time (1992:138). It can be said that the author 
has reached the aim of make readers think over the cases. Altought it has been over half cen-
tured, the issues and subjects in the story not outdated. This shows that the author call out the 
beyond of time and captures the universal.
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YAZILI BASINDA DAĞLICA BASKINI HABERLERİNİN SUNULUŞ 
BİÇİMİ: YENİ ŞAFAK GAZETESİ ÖRNEĞİ1

WAY OF COVERAGE DAĞLICA RAID ON PRINTED MEDIA: EXAMPLE 
OF YENİ ŞAFAK NEWSPAPER

Berk ÇAYCI
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Sistemleri, İstanbul/Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı: 06.09.2015 tarihinde Dağlıca-
Yüksekova’da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen 
saldırının yazılı basındaki sunumu; merkeze yakın muhafazakâr 
görüşteki Yeni Şafak Gazetesi örneği üzerinden içerik ve 
söylem analizi yöntemiyle incelenmesidir. Bu bağlamda 
çalışmanın ilk bölümünde; Türk medyasının mülkiyet ve 
sahiplik yapısı, Yeni Şafak Gazetesi örneği üzerinden ince-
lenmiştir. Araştırma kısmında, Arşiv taraması yöntemiyle 
toplanan haber ve fotoğraflar, çalışmaya dâhil edilmiştir. 
Çalışmanın referans süresi, Yeni Şafak Gazetesi’nin Dağlıca 
saldırısını ilk sayfasından verdiği süreyle sınırlandırılmıştır. 
Bu nedenle araştırma kapsamında 07.09.2015 – 11.09.2015 
tarihleri arası (5 günlük süre) referans alınacaktır. Araş-
tırma kapsamında “Dağlıca saldırısı” konulu haberler 
çalışma evrenini oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden 
örneklem olan “Yeni Şafak Gazetesi’nde” belirlenen tarih 
aralığında gazetenin ilk sayfasında manşet, sürmanşet ve 
ilişkilendirildikleri sayfalardaki “Dağlıca saldırısı” konulu 
haber içerikleri araştırmaya birimi olarak belirlenmiştir.
Dağlıca saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde sunuluş biçi-
mini niceliksel veriler ışığında ortaya koymak için içerik 
analizi yöntemi de kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında 
Yeni Şafak gazetesinin vitrin sayfası olan ilk sayfasında 
araştırma evrenine dâhil olan konu ve ilişkilendirildikleri 
sayfalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada, Dağlıca 
saldırısının kaç gün manşet veya sürmanşetten verildiği; 
konuya ilişkin haberlerin kaç gün ilk sayfada yer aldığı; 
belirlenen tarihsel periyod içerisinde konuyla ilgili toplam 
kaç haber ve fotoğrafa yer verildiği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Şafak, Dağlıca Baskını, Medyanın 
Sahiplik ve Mülkiyet Yapısı

Abstract: Aim of this study is to examine the coverage 
on printed media of the raid carried out by PKK terrorist 
organization in Dağlıca - Yüksekova on 06.09.2015 by us-
ing content and discourse analysis of the example of Yeni 
Şafak Newspaper which has a centralized-conservative 
political view. Within this context, on the first part of the 
paper, ownership structure of Turkish media has been 
studied through the example of Yeni Şafak Newspaper. 
On the research step, news reports and photos collected 
by using archive review method have been added to the 
study. Reference time of the study has been limited with 
the period of time when Yeni Şafak Newspaper covered 
Dağlıca attack on its front page and therefore between 
07.09.2015 - 11.09.2015 (5 days period) will be used as 
based on the extent of the research. Within the scope of 
the research, news reports with “Dağlıca attack” content 
constitute the population. News reports with “Dağlıca at-
tack” contents on headlines and subheadings on the first 
page of the newspaper and associated pages between the 
determined date range on “Yeni Şafak Newspaper”, which 
is the sample of this population, has been determined as 
the unit for the research.

Key Words: Yeni Şafak, Dağlıca Raid, Structure of Me-
dia Ownership
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1. GİRİŞ

İletişimin dijitalleşmesi ve küresel ölçekte 
haber akışlarının artmasına rağmen; gazete ve 
televizyonlar etki alanlarını zaman içerisinde 
sanılanın aksine arttırmayı başarmışladır. Bu-
nun nedeni: yeni dijital çağa entegre olmayı 
başaran gazete ve televizyonlar, geleneksel 
dönemdeki gibi insanların zihinlerinde ortak 
anlamlar yaratmada ve kamuoyu oluşturma-
da bir iktidar kaynağı olmasıdır. Bu durumun 
bilincinde olan egemen güçler, medyanın 
sermaye yapısı ve siyasal iktidarlar olan iliş-
kisini geçmişten günümüze kontrol altında 
tutmaktadır. Medyanın mülkiyet ve sahiplik 
yapısındaki değişim ile birlikte günümüzde 
medya, sermaye ve siyaset arasındaki bağın 
kuvvetlendiği bunun bir sonucu olarak bir-
birlerine bağımlı bir yapının doğduğu açıkça 
görülmektedir. Özetle, medya endüstrisi, dün-
ya genelinde finansal örgütlenmeler ve poli-
tik aktörler gibi çok sayıda güç merkezi ile 
doğrudan ilişkilidir (Bagdikian, 2004: 9). Bu 
bağlamda örneklemi Türkiye ölçeğinde da-
ralttığımızda, Türkiye’de medyanın mülkiyet 
ve sahiplik yapısında, 2000’li yıllardan sonra 
bir takım önemli değişimler meydana gelmiş-
tir. El değiştirmelerin yanı sıra yeni aktörler 
medya sektörüne girerken; mevcut medya sa-
hipliklerinde yaşanan büyüme ve küçülmeler 
özellikle 2002 genel seçimleriyle görülmeye 
başlamıştır. Bu bağlamda Kasım 2000 ve Şu-
bat 2001’de yaşanan iki finansal kriz medya-

nın sahiplik yapısında büyük bir kırılmanın 
yaşanmasının köklerini inşa etmiştir. Böyle-
likle 2002 öncesi merkez medyada faaliyet-
lerini devam ettiren ATV, Kanaltürk, Sabah, 
Kanal 24, Star gibi çok sayıda etkili medya 
kurumunun 2002 öncesi “marjinal” olarak 
kabul gören Yeni Şafak ve Kanal7 gibi medya 
kuruluşlarına eklemlenmesiyle birlikte yeni 
dönemde medya ve iktidar ilişkileri farklı bir 
boyut kazanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın 
ana kütlesini oluşturan Yeni Şafak Gazete-
si örneği üzerinden konuyu ele aldığımızda: 
Albayrak Grubu sahipliğinde yayın hayatına 
devam eden Yeni Şafak Gazetesi, medya hari-
cinde inşaat, sanayi, lojistik ve hizmet sektör-
lerinde de yatırımlar yaparak çapraz büyüme 
örneği göstermektedir.

Bu çalışmanın amacı: 06.09.2015 tarihinde 
Dağlıca-Yüksekova’da terör örgütü PKK ta-
rafından gerçekleştirilen saldırının yazılı ba-
sındaki sunumu; merkeze yakın muhafazakâr 
görüşteki Yeni Şafak Gazetesi örneği üzerin-
den içerik ve söylem analizi yöntemiyle ince-
lenmesidir. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölü-
münde; Türk medyasının mülkiyet ve sahiplik 
yapısı Yeni Şafak Gazetesi örneği üzerinden 
incelenmiştir. Araştırma kısmında, Arşiv ta-
raması yöntemiyle toplanan haber ve fotoğ-
raflar, çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın 
referans süresi, Yeni Şafak Gazetesi’nin Dağ-
lıca saldırısını ilk sayfasından verdiği süreyle 
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle araştırma kap-
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samında 07.09.2015 – 11.09.2015 tarihle-
ri arası (5 günlük süre) referans alınacaktır. 
Araştırma kapsamında “Dağlıca saldırısını” 
konulu haberler çalışma evrenini oluşturmak-
tadır. Bu evren içerisinden örneklem olan 
“Yeni Şafak Gazetesi’nde” belirlenen tarih 
aralığında gazetenin ilk sayfasında manşet, 
sürmanşet ve ilişkilendirildikleri sayfalarda-
ki “Dağlıca saldırısı” konulu haber içerikleri 
araştırmaya birimi olarak belirlenmiştir.

2. YENİ ŞAFAK GAZETESİ’NİN TARİ-
Hİ ve KİMLİĞİ 

Türk siyasal hayatının çalkantılı günler geçir-
diği 5 Nisan 1994’te Cumhuriyet tarihinin en 
kapsamlı kemer sıkma politika kararlarının 
alındığı (Kaya, 2013:14); ardından domino 
etkisiyle dolar fiyatlarının bir günde yüzde 
24 arttığı; Almanya’nın NATO kararları gere-
ği ikinci kez Türkiye’ye karşı silah ambargo-
sunu yürürlüğe koyduğu; Sanayinin iki devi 
Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın Cumhurbaş-
kanı Demirel’den Anayasa’nın 119. Maddesi 
gereğince ‘olağanüstü hal’ ilan ederek eko-
nomiye el koymasını talep ettiği; Anayasa 
Mahkemesinin DEP’i kapatma kararı aldığı; 
Brüksel’de toplanan Türkiye - AB ortaklık 
konseyinin, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne 
girişini onaylamayıp 6 Mart 1995 tarihinde-
ki toplantıya konuyu ertelediği bir dönemde 
Yeni Şafak Gazetesi kronolojik düzlemde ilk 
olarak 9 Ekim 1994 yılında bir tıp doktoru 
olan Yakup Yöntem tarafından yayın hayatı-

na başlamıştır. İlk döneminde genel yayın yö-
netmenliğini Zakir Barutçu’nun yaptığı gaze-
tede; Cemal Ragıp Derin, Akif Emre ve Fatih 
Böhürler gibi isimler görev almıştır (Şark, 
2010: 27). Gazetenin ikinci dönemi, 23 Ocak 
1995 tarihinde Ensar Vakfı Başkanı, Ahmet 
Şişman öncülüğünde başlamıştır. Gazete, ya-
yın hayatına başladığı ikinci dönemden kısa 
bir süre sonra İz Yayıncılık1 bünyesindeki 
faaliyetlerine Mart 1998’e kadar devam et-
miştir. Bu dört yıllık süre içerisinde gazete 
çok sık kadro değişikliğine gitmiştir. (Özde-
mir, 1998: 129). İkinci dönemde genel yayın 
yönetmenliği yapan Nabi Avcı yerine, 1996 
yılında Mehmet Ocaktan genel yayın yönet-
menliğine başlamıştır. Ayrıca, Mustafa Kara-
alioğlu, Ersin Balcı, Mustafa Özcan, Hakan 
Albayrak, Akif Emre ve İbrahim Kiraz, Feh-
mi Koru, Ali Bayramoğlu, İbrahim Karagül, 
Kürşat Bumin,  gibi isimler gazete bünyesin-
de görev almışlardır.

 Yeni Şafak Gazetesi’nde ilk dönemden iti-
baren görev alan genel yayın yönetmenleri-
ni kronolojik olarak sıraladığımızda listede 
Zakir Barutçu, Mehmet Ocaktan, Nabi Avcı, 
Mehmet Ocaktan (iki dönem genel yayın 
yönetmenliği yapmıştır.), Akif Emre, Yusuf 
Kaplan, Selahattin Sadıkoğlu, Mustafa Kara-

1 İz Yayıncılık, 1990 yılında kurulmuş; önemli İslam 
Klasikleriyle Batı düşüncesinden kitaplar yayınlamıştır. 
Dönem içerisinde Yeni Şafak ile birlikte Bilgi ve Hikmet, 
İzlenim ve İş Dünyası dergilerini de yayınlanmıştır. (İz 
Yayıncılık, 2015)
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alioğlu, Yusuf Ziya Cömert, İbrahim Cömert 
ve son olarak 2015 itibariyle genel yayın yö-
netmenliğine devam eden İbrahim Karagül 
isimleri yer almaktadır. 

İz Yayıncılık bünyesindeki dönemin ardından 
Yeni Şafak, Albayrak Grubu’na satılmıştır. 
Gazetenin günümüze kadar uzanan bu son 
el değişikliği, Albayrak Grubu2 bünyesine 
dâhil olmasıyla başlamıştır. Gazetenin sahip-
lerinden Sadık Albayrak, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin kurucu üyesi, aynı zamanda Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dö-
nemde danışmanlığını yapmıştır. 2004 yılına 
gelindiğinde iki ailenin çocukları evlenmiştir. 
Satın almanın ardından genel yayın politika-
sını (İslamcı-muhafazakâr) koruyan gazete 
aynı zamanda entelektüel okura seslenmeye 
devam etmiştir. Özellikle Ocaktan’ın genel 
yayın yönetmenliği zamanında edindiği derin 
entelektüel çizgisini koruyan gazete, ilerle-
yen dönemlerde kültür sayfalarında sinema, 
edebiyat şiir ve müzik eserlerine yer vermiş-
tir. Ayrıca 2000 sonrası dönemde Pazar eki, 

2 Albayrak Grubu, ticari faaliyetlerine 1952 yılında 
başlamıştır. Öncelikli olarak inşaat sektörüyle 
başladıkları ticari faaliyetlerini, 1996 yılındaki Ereğli 
Tekstil Fabrikası’nın alımıyla birlikte genişletmiştir. 
Sanayi sektörünün ardından 1998 yılında Yeni Şafak 
Gazetesi’ni satın alan grup bu sayede medya sektörüne 
de girmiştir. Basılı yayıncılığın ardından 2005 yılında 
ATR televizyonunu kuran grup 2007 yılına geldiğimizde 
televizyonun adını TV NET olarak değiştirmiştir 
(Albayrak Grubu, 2015). 

tabloid boy aylık kitap eki yayınlamaya baş-
layan gazete, entelektüel değeri yüksek içe-
rikli yayınlarına devam etmektedir. Ayrıca 
Albayrak Grup bünyesinde çıkarılan diğer 
yayınlara baktığımızda entelektüel çizginin 
daha da derinleşmesi adına Derin Tarih, De-
rin Ekonomi, Nihayet, Lokma Gerçek Hayat 
ve son olarak 2015 itibariyle yayın hayatına 
başlayan Cins isimli spesifik konulara derin-
lemesine eğilen dergiler yer almaktadır. 

Küresel ölçekte basılı gazete ve dergi tirajla-
rının dramatik düşüşler yaşadığı yeni dijital 
çağda, Albayrak grubu fikir gazetesi olarak 
Yeni Şafak haricinde ülkenin değişmeyen 
gündemleri olan tarih, İslamiyet ve ekono-
miyle ilgili konuları derinlemesine inceleyen 
yayınlar çıkartarak, topluma fikri düzeyde bir 
katkı sağlama gayesiyle hareket etmektedir. 

Yeni Şafak Gazetesi’nin, günlük tirajları in-
celendiğinde, 5 Ekim 2015 tarihli tirajı, 109, 
699 iken; 12 Ekim 2015 tarihli tirajı, 113,300 
olarak belirlenmiştir. Genel itibariyle Yeni 
Şafak günlük 100.000 üzerinde satış rakamı-
na sahiptir. Günlük 4.000.000 üzerinde ulusal 
gazetenin satıldığı Türkiye’de, Yeni Şafak sa-
tılan ulusal ölçekli gazeteler arasındaki sıra-
laması 13 ile 15 arasındadır. Yeni Şafak basılı 
nüshası haricinde internet ortamında yayın-
lanmaktadır. Bu noktada ulus ötesi yayıncı-
lık faaliyetleri çerçevesinde internet aracılığı 
ile İngilizce ve Arap coğrafyasına seslenmek 
içinde Arapça yayınlara başlanmıştır. Gaze-
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tenin 2015 itibariyle künye bilgilerine ba-
kıldığında, İmtiyaz sahibi Ahmet Albayrak, 
İcra Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve son 
olarak 2012 yılından günümüze Genel Yayın 
Yönetmenliğini İbrahim Karagül sürdürmek-
tedir. Yeni Şafak Gazetesi’nin Yazar Kadro-
sunda 2015 Ekim ayı itibariyle şu isimler yer 
almaktadır: Ali Bayramoğlu, Hayrettin Kara-
man, Abdülkadir Selvi, Markar Esayan, Akif 
Emre, Süleyman Seyfi Öğün, Kemal Öztürk, 
Serdar Tuncer, Erol Göka, Ali Saydam, Faruk 
Aksoy, Rasim Özdenören, Gökhan Özcan, 
Şebnem Oruç, Erdal Tanas Karagöl, Sema 
Karabıyık isimleri aktif olarak çeşitli konu-
lar ile ilgili günlük ve/veya haftalık yazıları-
nı okurlarıyla paylaşmaktadır (Yeni Şafak , 
2015).

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayraklar 
grubunun sahipliğindeki Yeni Şafak Gaze-
tesi, muhafazakâr kitleye hitap ettiği bilinen 
bir gerçektir (Arvas, 2006:101). Bu noktada 
Yeni Şafak Gazetesi’nin okur kitlesi ağırlıklı 
olarak muhafazakâr siyasi geleneği destek-
leyen Ak Parti destekçilerinden3 oluşmakta-
dır. Bu bağlamda Yeni Şafak ilk sayfasında 
düzenli olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın bir 

3 Muhafazakâr siyasi gelenek Adalet ve Kalkınma Partisi 
dönemiyle birlikte “gelenekselçiler” ve “yenilikçiler” 
olmak üzere ayrışmıştır. Türkiye’de muhafazakâr 
siyasetin uzun yıllar önde gelen ismi Necmettin 
Erbakan’ın ardından, yeni bir oluşumla ortaya çıkan 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hareket: 
gelenekselcilere kıyasla daha özgürlükçü ve demokrat 
bir yapıdır.

fotoğrafına yer vermektedir. Ayrıca Yeni Şa-
fak, merkeze yakın muhafazakârlığı ile haber 
içeriklerinde kullandığı türbanlı kadın görsel-
lerinin görünürlüğü ve bu kadınların kamu-
sal ve siyasal hayata girmek için verdikleri 
mücadelenin haklılığının vurgulandığı gö-
rülmektedir. Dahası, Mediz’in 2008 yılında 
izlediği muhafazakâr görüşü yayın politikala-
rının merkezine alan gazeteler içerisinde Yeni 
Şafak, diğer gazetelere kıyasla kadın fotoğraf-
larına cinsel ve magazinsel nesne olarak yer 
vermemektedir (Mediz, 2008: 20-21). Diğer 
ifadesiyle Yeni Şafak, birçok gazetenin ticari 
kaygıyla sıklıkla başvurduğu gibi kadın bede-
nini metalaştırmamaktadır.

Yeni Şafak Gazetesi’nin 14. Kuruluş yıl dö-
nümü adına çıkarılan özel sayıda gazetenin 
misyonunu şu sözlerle ifade etmektedir:

…Ancak mensuplarının birbirlerinin temel 
hak ve hukukuna ödünsüz biçimde saygılı 
olduğu; farklılıkları bir ‘sorun’ olarak de-
ğil ‘zenginlik’ olarak gören; demokrasiye, 
insan haklarına gönülden inanmış bir ülke 
oluşturma ideali, şimdiye kadar verdiğimiz 
mücadeleden çok daha fazlasını gerektiri-
yor. O yüzden, 1995’ten bu yana kat ettiğimiz 
yol, yalnızca bir başlangıçtı. Sizler bu kutsal 
mücadelede yanımızda olduğunuz sürece, 
Türkiye’yi çok daha ileri bir uygarlık ve de-
mokrasi düzeyine taşıyacağımıza hiç kuşku-
nuz olmasın… (Yeni Şafak 14. Yıl Eki, 2008).
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Gazete Türk Siyasal hayatının çalkantılı dö-
nemlerinde (28 Şubat post-modern darbe 
süreci ve andınç olayı) özgürlükçü ve de-
mokrat bir yaklaşımla Mehmet Barlas, Nazlı 
Ilıcak ve Cengiz Çandar gibi çok sayıda ga-
zeteci içinde sığınılacak bir liman olmuştur. 
Saymaz’a (2008: 188-189) göre: 28 Şubat 
döneminde kapılarını liberal ve solcu isim-
lere açan Yeni Şafak; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı seçimlerinden itibaren yakın 
durmaktadır. Yeni Şafak, Necmettin Erbakan 
liderliğindeki Fazilet Partisi’nin bölünmesin-
den sonra Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu 
yenilikçiler hareketi olarak da ifade edilen 
AKP’yi destekleyen bir yayın politikasına sa-
hiptir. Bu destek maddi beklentilerden ziyade 
iki yol arkadaşının kader birliğini andırmak-
tadır. Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdül-
kadir Selvioğlu ise AK Parti ile Yeni Şafak 
arasındaki organik bağı şu sözlerle ifade et-
mektedir: “Medya Patronunun haberleler ile 
ilgili kendilerine herhangi bir yönlendirme 
içerisinde olmadığını; zaten kurum içerisinde 
yer alan bütün yazı işlerinin iktidara destek 
veren kişiler olduğunu bu sebepten ötürü de 
herhangi bir yönlendirmeye gerek olmadı-
ğını” (Demir, 2013: 181-182) belirtmekte-
dir. Netice itibariyle Yeni Şafak ve Ak Parti 
arasındaki ilişki, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Milli Görüş hareketini destekleyen fikri bir 
zeminde ilerlemektedir. Ayrıca bir dönem 
ülkenin değişmez gündem maddeleri olan 

Laiklik - İrtica, Laiklik - Şeriat, Din Eğitimi 
ve İmam Hatip Liseleri, Başörtüsü ve Türban 
konularında yapmış olduğu haber ve yazılarla 
ülkenin demokratikleşmesi adına katkı sağla-
mıştır. 

2.1. TÜRKİYE’DE MEDYA EKONOMİ-
SİNİN YENİ ŞAFAK GAZETESİ BAĞ-
LAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

Gazetelerin taşıma ve iletişim teknolojile-
riyle birlikte etki alanlarını tedrici bir şekil-
de genişletmesi, dünya ekonomisi içerisinde 
medya endüstrisinin hayati bir rol oynama-
sının önünü açmıştır. Böylelikle medyanın 
dünya siyasetinde ve aynı zamanda ekonomi-
si dâhilinde artan etkisi, bu faaliyet alanının 
sınırları aşan bir ticari metaya dönüşmesine 
neden olmuştur (Hamelink, 1994: 33-34). Bu 
sayede etki alanı her geçen gün artan med-
ya ve iletişim sistemleri, siyasal faaliyetler 
tarafından ulus ve ötesindeki tüm aktörleri 
“yumuşak güç4” ve “akıllı güç5” stratejileri 

4 “ Yumuşak Güç: gündemin belirlenmesi sürecinde, 
özellikle medyanın işbirliğinden faydalanarak karşı 
taraftaki iradeyi etkileme ve/veya yönlendirme 
yeteneğidir. Bir diğer ifadesiyle rızanın üretilmesiyle 
birlikte pozitif bir cezbedici enerji ortaya koyarak nihai 
hedefe ulaşılmasıdır” (Nye, 2011, s. 12).

5 “Akıllı Güç: dayatma ve ödetmeye odaklı “sert güç” 
ile, ikna etme ve cezbetmeye dayalı ”yumuşak gücün” 
bir alaşımıdır (Nye, 2011:3)”. Dönemin ABD Savunma 
Bakanı Rumsfeld, Bush’un açtığı savaş ile ilgili 
olarak şunları söylemiştir: Yaşanmakta olan savaşın 
en can alıcı çatışmaları Bağdat veya Afganistan’da 
değil New York, Kahire gibi televizyon stüdyolarında 
gerçekleşmektedir”. (Nye, 2011:13) 
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kullanarak etkileyebilme yeteneğine sahip ol-
maktadır. Bu hegemonik gücün farkına varan 
iktidarlar ve/veya medya patronları, medya-
nın sadece bir endüstriden ibaret olmadığını; 
dahası fiziksel üretimin aksine; bireyler için 
toplumsal ve siyasal dünyayı üreten; top-
lumsal hafızayı şekillendiren ve uluslararası 
ilişkileri düzenli olarak kurgulayan kurumlar 
olarak görmektedir. Bu nedenledir ki bugün 
medya endüstrisi, dünya genelinde finansal 
örgütlenmeler, politik aktörler ve askeri ku-
rumlar gibi çok sayıda güç merkezi ile doğ-
rudan ilişkilidir (Bagdikian, 2004: 9). Bu 
noktadaki en büyük etik sorunsal ise; haber 
üreten, toplumu bilgilendirme ve dördüncü 
güç olma göreviyle hareket eden medya ku-
ruluşlarının artık güçlü sermaye sahiplerinin 
ve egemenlerin mülkiyeti altında olmasıyla 
başlamaktadır. Küresel durumu Türkiye öze-
linde örneklendirdiğimizde bugün medyanın 
sahiplik yapısı devlet ve büyük ticari kuru-
luşlar ile yoğun ilişkileri olan grupların elin-
dedir. Bu grupların ticari faaliyetlerine göz 
attığımızda ise medya sektörü dışında farklı 
alanlara yatırımları olduğu açıkça görülmek-
tedir. Örneğin: Koza-İpek Grubu, Demirören 
Grubu, Çukurova Grubu, İhlas Grup ve Çalık 
Grubu gibi emsallerini arttırabileceğimiz çok 
sayıda farklı ticari faaliyet alanında iştirakle-
rine devam eden gruplar aynı zamanda med-
ya sektöründe yatırımlarıyla var olmaktadır. 
Çalışmanın ana kütlesini oluşturan Yeni Şa-
fak Gazetesi de bir üst satırlarda örneklerle 

ifade edildiği gibi farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren Albayrak Grubu’nun sahipliğinde 
yayın hayatını sürdürmektedir. 2016 itiba-
riyle Yeni Şafak Albayrak Grubu bünyesinde 
faaliyetlerine devam ederken; grubun gazete 
ve dergileri “Birlikte Dağıtım” adında kendi 
bünyesinde kurduğu şirket tarafından sağlan-
maktadır.  Ayrıca “Piri Medya” ve “Reklam 
Piri” isimli şirketler ve Tv Net isimli televiz-
yon kanalı ile medya sektörünün her alanında 
köklerini derinleştirmektedir. 

Medya sahipliği açısından Yeni Şafak 
Gazetesi’ni değerlendirdiğimizde medya-
sermaye-siyaset üçgeninde tanımlanabilecek 
bir görüntü karşımıza çıkmaktadır. Bu görü-
nümün nedeni bir önceki bölümlerde detaylı 
olarak açıklanan iktidar ile gazete arasında 
var olan organik bağdan kaynaklanmakta-
dır. Kamuoyunda yaygın olan kanaate göre, 
Yeni Şafak Gazetesi sahibi Albayraklar, AK 
Parti iktidarı döneminde büyüme göstermiş-
tir. Ancak Grubun tarihçesi incelendiğinde 
görülmektedir ki, Albayrak Grubu ticari faa-
liyetlerine 1952 yılında inşaat sektörü ile baş-
lamıştır. 1997 yılında Yeni Şafak Gazetesi’ni 
bünyesine dâhil ederek medya sektörüne 
giren Albayrak Grubu, AK Parti iktidarına 
kadar olan 50 yıllık süreç içerisinde inşaat 
sektöründen, personel taşımacılığına, özel 
atık yönetimi işinden medya sektörüne kadar 
farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirmiştir. 
Kurulduğu ilk günden itibaren ağırlıklı olarak 
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inşaat sektörü ve personel taşıma işinde yatı-
rımı olan Grup, 2005 yılında yayına başlayan 
TV’nin yanı sıra 2004 yılında Tümosan Trak-
tör ve Motor Fabrikasını satın almıştır. 2005 
yılında İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
satın alınarak adı Albayrak GYO olarak de-
ğiştirildi. 2003 yılında Trabzon Limanı’nın 
işletmesi 25 yıllığına alınmıştır. Grup genel 
olarak inşaat, sanayi, hazır beton6, lojistik, 

6 Albayrak kardeşler 1985 yılında en büyük kardeş 
olan Şeref Albayrak öncülüğünde Albayrak İnşaat 
Malzemeleri adlı firmayı kurup, İstanbul Anadolu 
yakasında perakende inşaat malzemeleri satışıyla iş 
hayatına atıldılar. Beş yıl gibi kısa bir zamanda sektörde 
saygın bir yer edinen Albayrak Grubu hem kendi 
pazarladığı inşaat malzemelerini güvenli bir şekilde 
müşterilerine ulaştırmak hem de seçkin firmalara lojistik 
hizmeti vermek amacıyla 1996 yılında Albayrak İnşaat 
Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Bu şirketle 
oluşturulan nakliye filosuyla Türkiye’nin marka olmuş 
firmalarına lojistik hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca 
kurulan inşaat malzemeleri toptan pazarlama ağıyla 
İstanbul’un pek çok semtindeki inşaat malzemeleri 
satıcılarına ulaşıldı. Çimento, kireç, kum, alçı, demir gibi 
ana kalemlerle toptan inşaat malzemeleri piyasasında 
hatrı sayılır bir yer edinildi. Zaman içerisinde meydana 
gelen ekonomik krizler Albayrak’ı durdurmadığı gibi 
yatırım aynı hızla devam etti. 2002 yılında Albayrak 
Grubu madencilikle ilgilenmeye başladı ve bu amaçla 
İstanbul Silivri’de Albayrak inşaat kumu üretim tesisleri 
kuruldu. Günlük 1500m³ kum üretim kapasitesi olan bu 
tesiste üretilen üstün kaliteli inşaat kumu İstanbul’un 
dört bir yanındaki şantiyelerde güvenle kullanılmaktadır. 
1999 yılında Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki 
konut üretimi ve inşaat malzemeleri üretimi alanında 
köklü değişiklikleri zorunlu kıldı, bu tarihten sonra hazır 
beton üretimi önem ve hız kazanmaya başladı. Hem 
beton malzemelerindeki kaybedilen pazar payını geri 
kazanmak, hem de gelecekte daha da önem kazanacak 
olan hazır beton sektöründe var olmak için Albayrak 
Grubu 2004 yılında hazır beton sektöründe yatırım yapma 
kararı aldı. Bu amaçla 100m³/saat beton üretim kapasiteli 

hizmet, turizm, medya ve turizm alanlarında 
faaliyet göstermektedir. Grup ayrıca sosyal 
faaliyet alanında da ‘Albayrak spor kulübü 
ve Albayrak Vakfı’7 ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. Görüldüğü gibi Albayrak Grubu, 
dikey ve çapraz8 bütünleşmenin ötesinde aynı 
zamanda medya sektörünün dışında kalan 
farklı sektörlerde de yatırımlarda bulunarak 
diagonal9 bütünleşme örneği göstermektedir. 
Albayrak ve diğer grupların sahiplik yapıları 
göstermektedir ki; Türkiye’de medya sektö-
ründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük 
çoğunluğu yatay ve dikey birleşmeler sonu-
cu güçlü sermaye gruplarına evrilmektedir. 
Bu durum bir diğer ifadesiyle holdingleşmiş 
grupların varlığını devam ettirebilmesi ve 
büyümesi içinde başat öneme haizdir. Çünkü 
çoğu zaman, teşvikleri, ihale, kredi ve ilan-

Albayrak Hazır Beton Yenidoğan Tesisi kuruldu. Kısa 
zamanda bölgesel pazarda ciddi bir yer edinen Albayrak 
Hazır Beton; üretim ve hizmet kalitesiyle tercih edilen 
bir beton markası haline geldi. İnşaat sektörünün önde 
gelen firmalarına hizmet vermeye başladı. Albayrak 
Grubu 2006 yılı başında konut talebindeki hızlı artışla 
birlikte konut üretim sektörüne girme kararı aldı. Bu 
amaçla Albayrak İnşaat Yatırımları ve. ttp://www.
hazirbetonrehberi.info/firma/53/albayrak-hazir-beton.
html

7 www.albayrak.com.tr
8  Medya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 

medya sektörü dâhilinde farklı alanlarda yatırımlar 
yaparak genişlemesidir. Örneğin televizyon kanalının 
aynı zamanda radyo sahibi de olmasıdır (Doyle, 2002, s. 
68).   

9 Çapraz bütünleşmenin yanı sıra medya sektörü dışında 
kalan farklı faaliyet alanlarında da şirketin kontrol sahibi 
olmasıdır. Örneğin, bir kanal sahibinin aynı zamanda 
petrol alanında yatırım yapmasıdır. (Trappel, 1998,:41) 
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lar gibi ekonomik güçler medya patronlarını 
cezbetmektedir. Özellikle de Türkiye içeri-
sinde örneklemi daralttığımızda, medya sek-
törü cemaat tarzı yapılara bürünmüş durum-
dadır. Büyük medya grupları başta dağıtım 
olmak üzere hizmet sektörü, inşaat, teleko-
münikasyon ve sağlık gibi farklı sektörlerde 
yatırımcı olarak var olmaktadır. Bu sayede, 
kazançlarını diğer sektörlerde arttırmak için 
medyanın ekonomik ve siyasi gücünü kullan-
maktadır. Bu noktada medya patronları ticari 
veya siyasi etkinlikler sırasında üst satırlarda 
yer alan ekonomik güçlerden faydalanmak 
için medyanın sahip olduğu gücü hükümet-
lerin hizmetine sunmaktadırlar. Böylelikle 
medya-siyaset ilişkisi içerisinde bir takım 
ittifakların kurulması kaçınılmaz olmakta-
dır. Chomsky’ye (1999:31) göre: kaynakların 
denetimini elinde bulunduranlar (iktidarlar) 
rızanın üretilmesi, iktidar faaliyetlerinin meş-
rulaşması ve toplumsal öneme sahip konu-
ların neler olacağının belirlenmesini de sağ-
lamaktadır. Böylelikle iktidarlar ömürlerini 
uzatmak için medyaya, medya patronlarının 
da ticari gelirlerini yükseltmek için iktidar-
lara ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ikircik-
lik içerisinde medya, kurguladığı gerçeklik 
üzerinden siyasal iktidarların devamlılığı, 
ideolojilerinin kökleşmesi ve meşrulaşması 
adına faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faali-
yetlerini sürdürürken; demokratik söylemler 
üzerinden hareket eden medya, siyasetin gün-
delik yaşamın içerisine girmesine böylelikle, 

düzenli bir şekilde kamuoyunun oluşmasında 
katalizör vazifesi görmektedir.

Son kertede medya endüstrisinin özellikle 
ulusal sınırların ötesine geçtiği ve dünyayı 
Mcluhan’ın önermesiyle küresel bir köye dö-
nüştürdüğü dönemden itibaren, dünya siya-
setinin ajandasına bu alanın hem ekonomik, 
hem de politik olarak yeniden düzenlenmesi 
ve kontrol altına(denetim) alınması gereklili-
ği yerleşmiştir. 

2.2. MEDYA VE İKTİDAR İLİŞKİLE-
Rİ ÇERÇEVESİNDE YENİ ŞAFAK 
GAZETESİ’NİN DEĞERLENDİRİLME-
Sİ

Türkiye’de medyanın mülkiyet ve sahiplik 
yapısında, 2000’li yıllardan sonra bir takım 
önemli değişimler meydana gelmiştir. El de-
ğiştirmelerin yanı sıra yeni aktörler medya 
sektörüne girerken; mevcut medya sahiplik-
lerinde yaşanan büyüme ve küçülmeler özel-
likle 2002 genel seçimleriyle görülmeye baş-
lamıştır. Bu bağlamda Kasım 2000 ve Şubat 
2001’de yaşanan iki finansal kriz medyanın 
sahiplik yapısında büyük bir kırılmanın ya-
şanmasının köklerini inşa etmiştir. Bu bağ-
lamda Türkiye Mevduatı Sigorta Fonu’nun 
(TMSF) 2001 yılındaki krizden sonra el 
koyduğu medya şirketleri10 daha sonraki dö-

10 TMSF ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
2000 yılı itibariyle 14 bankanın yönetimini devir almıştır. 
El konulan bankaların ortaklık halinde olduğu şirketlere 
ve onların mal varlıklarına da el konulması neticesinde 
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nemlerde farklı iş adamlarına devredilmiştir. 
Yeni satın almalar ve devretmeler ile birlikle 
medyada güç kayması olarak adlandırabile-
cek yeni bir döneme geçilmiştir. Bu süreçte 
medyanın mülkiyet ve sahiplik yapısı yeni-
den inşa edilirken; AKP iktidarı öncesinde 
“marjinal” olarak kabul gören bazı gazeteler 
tedrici olarak ana akımlaştırılmaya başlamış-
tır. 2002-2007 arası dönemde ise eski döne-
min muhalifleri olan Zaman, Yeni Şafak, (V)
akit, gibi yayın organları ana akımlaştırılmış-
tır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde Star, Akşam, 
Kanaltürk gibi yayın organları el değiştirmiş-
tir. Böylelikle bir üst satırda bahsettiğimiz 
yayın organları medya sahipliği çerçevesinde 
laikçi kanattan, İslami kanadın saflarına geç-
miştir. Özellikle bu sürecin en yoğunlaştığı 
dönem, Uzanlar’ın tasfiyesiyle başlayan ve 
ardından Cinerler’in sahipliğindeki Sabah ve 
ATV grubu şirketlerine el koyulmasıyla bir-
likte devam eden süreçlerdir. Böylelikle 2002 
öncesi merkez medyada faaliyetlerini devam 
ettiren ATV, Kanaltürk, Sabah, Kanal 24, Star 
gibi çok sayıda etkili medya kurumunun 2002 
öncesi “marjinal” olarak kabul gören Yeni 
Şafak ve Kanal7 gibi hükümeti destekleyen 
medya kurumlarına eklemlenmesiyle birlik-
te yeni dönemde medya ve iktidar ilişkileri 

banka sahibi olan medya gruplarının elindeki tüm 
yayın ortamları (gazete, televizyon ve radyo) devletin 
kontrolüne geçmiştir. 14 bankanın yönetimine el 
koyulması sonucu TMSF dolaylı olarak bir medya devi 
haline gelmiştir (Şahin, 2010: 48)

farklı bir boyut kazanmıştır. Tam da bu nok-
tada, iktidarın medya ile olan ilişkilerindeki 
bu dönüşüm tarihi tekerrürün ötesine geçme-
mektedir. Daha açık bir ifadesiyle koalisyon 
dönemlerinde dahi iş adamlarının sahipliğin-
deki medyanın yapısı bugünde mevcut yapı-
sını korumaktadır. Değişen tek şey isimler-
den ibarettir. Çünkü medya sahiplerinin fark-
lı faaliyet alanlarındaki iştirakleri nedeniyle 
her zaman iktidarlara bağımlı yapıları devam 
etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ana küt-
lesini oluşturan Yeni Şafak Gazetesi örneği 
üzerinden konuyu ele aldığımızda: Albayrak 
Grubu sahipliğinde yayın hayatına devam 
eden Yeni Şafak Gazetesi, medya haricinde 
inşaat, sanayi, lojistik ve hizmet sektörlerinde 
de yatırımlar yaparak çapraz büyüme örneği 
göstermektedir.

 Medya iktidar ilişkisi çerçevesinde Yeni 
Şafak Gazetesi’nin iktidar olan ilişkilerini 
ele alındığında, özellikle kamu reklamları-
nın dağılımı dikkat çekicidir. 2014 yılında 
Neilsen Company’in AdEx Raporu’na göre: 
118.000 tirajlı Yeni Şafak Gazetesi, 65.000 
sütün santimle kamu kurumları tarafından en 
fazla reklam verilen üçüncü ulusal gazete ol-
muştur. Listenin ilk üç sırasına baktığımızda 
sırasıyla Sabah (124.000 tiraj), Star (121.000 
tiraj) ve Yeni Şafak Gazeteleri yer almaktadır. 
Ancak toplam tirajı 3.3 milyonu aşan Zaman, 
Hürriyet ve Habertürk gibi 13 ulusal gazete-
ye verilen kamu reklamları, toplam tirajları 
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660.000’e ulaşan Sabah, Star, Yeni Şafak ve 
Akşam Gazetelerinin gerisinde kalmaktadır 
(T24, 2015). Mevzu bahis durum göstermek-
tedir ki; iktidara fikri yakınlığı ile bilinen ga-
zeteler kamu reklamlarından daha etkin bir 
şekilde faydalanmaktadır. 

Yeni Şafak Gazetesi’nin mevcut sistem içe-
risindeki yazar ve çalışan kadrosuna bakıl-
dığında hükümetle olan organik bağları ber-
raklık kazanmaktadır. 26. Türkiye Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu, 1995 ile 1999 yılları ara-
sında Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı11 
yapmış ve çok sayıda farklı konuyu kaleme al-
mıştır. Ayrıca bir dönem gazetede köşe yazar-
lığı yapan ve aynı zamanda AKP’nin kurucu 
üyesi olan Nurettin Canikli ve Mehmet Ocak-
tan AK Parti Milletvekili olarak TBMM’de 
yer almışlardır. 2015 itibariyle AKP İstanbul 
Milletvekili olan Markar Esayan ise Yeni 
Şafak’ta yazılarına devam etmektedir. Ay-
rıca AK Parti MKYK üyesi Ayşe Böhürler, 
Başbakan’ın danışmanı ve AK Parti’nin siya-
sal ideolojik felsefesi ‘Muhafazakâr Demok-
rat’ kimliğini oluşturan isimlerin başında ge-
len Yalçın Akdoğan ‘Yasin Doğan müstear” 
ismiyle Yeni Şafak’ta köşe yazmaktadırlar. 
Gazetenin eski genel yayın yönetmenlerin-
den Nabi Avcı da Başbakanlık danışmanı ola-
rak bir dönem görev yapmıştır. 

11 Ahmet Davutoğlu’nun köşe yazılarına bu linkten 
ulaşabilirsiniz: http://www.yenisafak.com/yazarlar/
ahmetdavutoglu/yazar-arsiv

Genel yayın politikasında AK Parti’nin siya-
si stratejisi ile uyumlu bir çizgi izleyen Yeni 
Şafak Gazetesi, Tayyip Erdoğan Başbakan-
lığındaki hükümetlere her zaman tam destek 
vermiştir. Gazete, aynı desteği Recep Tayyip 
Erdoğan’nın halk tarafından Cumhurbaşka-
nı seçilmesi sonrasında da devam ettirmiştir. 
Örneğin 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası Yeni 
Şafak 2 Kasım da “Muhteşem Zafer” man-
şeti ile yayınlanmış devamında “Ak Parti tek 
başına iktidar. Kirli ittifaklar çöktü” ifadele-
ri kullanmıştır (Yeni Şafak Gazetesi, 2015). 
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimleri-
nin ertesi günü çıkan sayısında Yeni Şafak, 
“Hoşgeldin Yeni Türkiye” manşeti basılmış; 
devamında, “Erdoğan; kendisine karşı kuru-
lan Cumhuriyet tarihinin en geniş muhalefet 
cephesin hezimete uğrattı ve 12. Cumhurbaş-
kanı oldu.” (Yeni Şafak, 2014) ifadelerine 
ilk sayfada yer vermiştir. 28 Mart 2004 yerel 
seçim sürecinde ve sonrasında da Yeni Şafak 
Gazetesinin yayın politikası değişiklik gös-
termemiştir. Seçimlerin ertesi günü Yeni Şa-
fak “Milletten Güvenoyu” manşeti ile seçim 
sonuçlarını duyurmuş ve devamlılığını sür-
dürerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gülümseyen fotoğrafına ilk sayfasında yer 
vermiştir (Yeni şafak, 2004). Bununla birlikte 
Yeni Şafak Gazetesi AK Parti’ye yakınlığı ile 
bilinse de zaman zaman hükümeti hedef alan 
manşet ve köşe yazılarına da yer vermektedir. 
Ancak Yeni Şafak, politika olarak 28 Şubat 
post-modern darbe dönemlerinde olduğu gibi 
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fikri düzeyde yazarlarına müdahale etme-
mektir. Bu durumun en somut örneği Atilla 
Yayla’nın gazeteden ayrılırken kaleme aldı-
ğı “veda” başlıklı yazısıdır. İki yılı aşkın bir 
sürenin sonunda Atillla Yayla, gazetede yer 
alan 31 Ekim 2015 tarihli veda yazısında ga-
zetenin özgürlükçü yapısına dikkat çekmiştir. 
Yayla: 

…”Yeni Şafak’ta geride bıraktığım iki yılı aş-
kın sürede ilkyazımda söylediğim değerlere 
ve ilkelere bağlı kaldım. Fikirlerimi sakla-
madım. Vicdanım ne emrettiyse onu yazdım. 
Özellikle belirtmek isterim ki Yeni Şafak bana 
özgürlük içinde hareket edebildiğim bir alan 
açtı. Yazılarıma hiçbir şekilde müdahale edil-
medi. Gazete yönetimi “şunu yaz”, “bunu 
yazma” şeklinde en küçük bir telkinde dahi 
bulunmadı (Yayla, 2015)”…

Ocaktan’ın 2013 ve Atilla Yayla’nın 2015 
yılındaki köşe yazarlarına karşı bir ideolo-
jik müdahalenin olmadığını açıklayan söy-
lemleri, Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarına 
herhangi bir telkinde bulunmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, 
2015’in Eylül ayında terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilen Dağlıca Saldırısı ile ilgili ha-
berlerin Yeni Şafak Gazetesinde yer alış biçi-
mi, içerik ve eleştirel söylem analizi yöntem-
leriyle incelenmektedir. Araştırmanın gerçek-
leştirildiği zaman aralıkları olayın meydana 

geldiği 06 Eylül 2015 ile 13 Eylül 2015 arası 
olarak belirlenmiştir. 

2.3. 06 EYLÜL 2015 DAĞLICA SALDIRI-
SI

Herhangi bir gelişmenin ve/veya olayın doğ-
ru analiz edilerek, doğru sonuçlara ulaşılabil-
mesi; yaşanan gelişmelerin her açıdan arka 
planının doğru okunmasıyla mümkündür 
(Turner, 1996: 65). 

Terör örgütü tarafından Hakkâri’nin Dağlıca 
Bölgesi’ne daha önce de 5 kez saldırı düzen-
lenmiştir. Son saldırı gerek seçim döneminin 
gerekse de barış süreciyle ilgili adımların 
tartışıldığı bir dönemde gerçekleşmesi nede-
niyle manidardır. 06 Eylül 2015 Pazar günü 
Dağlıca da gerçekleştirilen saldırı ile ilgili 
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açıklama-
sına göre: 

“06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova 
yolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütü-
len operasyonda, daha önceden Bölücü Terör 
örgütü mensubu bir grup terörist tarafından 
yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayı-
cıların patlatılması ile iki zırhlı aracımız ağır 
hasar görmüş, araçlarda bulunan Kahraman 
16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kahra-
man altı silah arkadaşımız ise hayati tehlikesi 
olmayacak şekilde yaralanmış, yaralıların te-
davilerine hâlihazırda devam edilmektedir” 
(Yeni Şafak, 2015) .
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ

17-25 Aralık, çözüm süreci ve son olarak 2015 
genel seçimlerinin ülkede oluşturduğu gergin 
atmosfer ulusal medya kuruluşları tarafından 
farklı ideolojik temsiller ile kamuoyuna akta-
rılmıştır. Bu süreçte iktidar ve muhalif kesimi 
destekleyen medya yapıları uçlara çekilerek; 
ülke gündemini ilgilendiren konuları sahip 
oldukları ideoloji perspektifinden yorumla-
mışlardır. Bu süreçte ulusal gazeteler yayın 
politikaları kapsamında, ulusal çıkarları ve 
bütünlüğü tehdit eden terör olaylarında dahi 
birbirlerine zıt söylemler içerisine girmişler-
dir. Örneğin Dağlıca Saldırısı ile ilgili olarak 
hükümeti eleştiren söylemler çerçevesinde 
silahların barış süreci içerisinde saklandığı, 
saldırıda kullanılan mayınların barış süreci 
içerisinde bölgeye yerleştirildiği, saldırıyla il-
gili istihbarat raporlarının gelmediği ve Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’nın saldırıyı önceden 
bildiğine dair haber yapan medya kuruluşları 
kadar; terörü lanetleyen, milletin bağımsızlı-
ğına ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen sal-
dırıyı kınayan Yeni Şafak gibi medya kuruluş-
ları da olmuştur. Ulusal basındaki bu ikircikli 
yapı çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca örneklem olarak belirlenen Yeni Şafak 
Gazetesi’nin araştırma kapsamında seçilme 
nedeni: öncelikli olarak gazetenin hükümet ile 
olan ikili ilişkilerine dayanmaktadır. Başba-
kan Davutoğlu’nun uzunca bir süre gazetede 
köşe yazarlığı yaptığı, çok sayıda AK Parti’de 

kurucu üye olarak görev almış, başbakan 
danışmanlığı ve geçmiş dönemlerde millet-
vekilliği yapmış isimlerin gazetede aktif rol 
alması ve Albayrak ailesinin Cumhurbaşkanı 
ile olan akrabalık derecesi göz önüne alındı-
ğında medya-siyaset ilişkisinin bağlamında 
Yeni Şafak Gazetesi merkezi bir öneme sahip-
tir. Bu noktadan hareketle çalışmada, AK Parti 
Hükümetine yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak 
Gazetesi’nde Dağlıca saldırısının nasıl yer 
aldığı ve ne şekilde çerçevelendiğini ortaya 
koymak amaçlanmaktadır.

3.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ (EV-
REN-ÖRNEKLEM ve SINIRLILIKLAR)

Çalışmanın ana kütlesini oluşturan 06 Eylül 
2015 günü gerçekleşen Dağlıca saldırısının 
Yeni Şafak Gazetesi’nde sunuluş biçimi içe-
rik ve eleştirel söylem analizi yöntemleriyle 
incelenecektir. Arşiv taraması yöntemiyle 
toplanan haber ve fotoğraflar, çalışmaya dâhil 
edilecektir. Çalışmanın referans süresi, Yeni 
Şafak Gazetesi’nin Dağlıca saldırısını ilk say-
fasından verdiği süreyle sınırlandırılmıştır. Bu 
nedenle araştırma kapsamında 07.09.2015 – 
11.09.2015 tarihleri arası (5 günlük süre) refe-
rans alınacaktır. Araştırma kapsamında “Dağ-
lıca saldırısını” konulu haberler çalışma ev-
renini oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden 
örneklem olan “Yeni Şafak Gazetesi’nde” be-
lirlenen tarih aralığında gazetenin ilk sayfasın-
da manşet, sürmanşet ve ilişkilendirildikleri 
sayfalardaki “Dağlıca saldırısı” konulu haber 
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içerikleri araştırmaya birimi olarak belirlen-
miştir. 

Dağlıca saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde 
nasıl ele alındığı ve sunulduğunu ortaya koy-
mak ve haber dili ile söylem ilişkisini tespit 
etmek amacıyla Van Dijk’in eleştirel söylem 
analizi metodu kullanılmıştır. Böylelikle Dağ-
lıca saldırısı ile ilgili haber metinleri ve başlık-
ları söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Haber ve ilgili başlıkların söylem analizi ya-
pılırken; haberin tematik yapı incelemesi, Le-
xical, sentaktik incelemesi ve retorik çözüm-
lemesi yapılmıştır. Lexical (sözcük seçimleri) 
incelemede, dünya görüşü ile ilgili yapılanma-
nın oluşturduğu sözcük seçimleri analizin en 
önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. 
Sözdizimsel (sentaktik) incelemede cümlele-
rin, basit veya karmaşık, uzun veya kısa ve 
aktif ya da pasif durumları incelenecektir. Re-
torik analizde, rakamlar kullanılarak haberin 
inandırıcılığının sağlanmaya çalışılması, ikna 
edici ve inandırıcı olması için taraf ve tanık-
lardan yapılan alıntılar ve tırnak işareti kul-
lanılarak verilen ifadeler ile haberi üretenin 
yorum yapmaksızın haberi oluşturması ince-
lenecektir. 

Dağlıca saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde 
sunuluş biçimini niceliksel veriler ışığında 
ortaya koymak için içerik analizi yöntemi de 
kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında Yeni 
Şafak gazetesinin vitrin sayfası olan ilk say-
fasında araştırma evrenine dâhil olan konu ve 

ilişkilendirildikleri sayfalar çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Araştırmada, Dağlıca saldırısının 
kaç gün manşet veya sürmanşetten verildiği; 
konuya ilişkin haberlerin kaç gün ilk sayfada 
yer aldığı; belirlenen tarihsel periyod içerisin-
de konuyla ilgili toplam kaç haber ve fotoğrafa 
yer verildiği araştırılmıştır. Araştırmada, birin-
ci sayfadaki saldırıyla ilgili haberlerin önem-
lilik derecesi, haberin ve varsa fotoğraf(lar)ın 
sayfadaki konumu ve sayfada kapladığı alan 
ya da büyüklük bağlamında değerlendiril-
miştir. Sayfadaki konuma ilişkin kodlamada, 
sayfanın en değerli yeri olarak manşet kabul 
edilmiş, daha sonra sürmanşet ve sayfanın üs-
tündeki diğer haberler tanımlanmış, daha az 
önemli yer olarak ise sayfanın alt kısmında 
bulunan haberler değerlendirilmiştir. Habere 
ayrılan yerin büyüklüğü bağlamında ise bü-
yüklükler tam sayfa (64 birim), sayfanın ¾(48 
birim), yarım sayfa (32 birim), çeyrek sayfa 
(16 birim), çeyrek sayfanın yarısı (8 birim), 
onun yarısı (4 birim), tek spot (2 birim) ve 
başlık/duyuru (1 birim) şeklinde büyükten kü-
çüğe doğru sıralanmıştır. Ayrıca Dağlıca sal-
dırıları haberlerindeki ana tema ve haber sa-
yısı ilişkisi sayısal veriler ışığında belirlenmiş 
böylelikle saldırıyla ilişkin verilen haberlerin 
ideolojisi belirlenmiştir. Son olarak, Dağlıca 
saldırısı haberlerinin sunumunda içeriği des-
tekleyici görsel kullanılıp kullanılmadığı sa-
yısal veriler ışığında ortaya koyulmuştur.
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3.2. DAĞLICA SALDIRISI HABERLERİ-
NİN YENİ ŞAFAK GAZETESİ’NDE YER 
ALIŞ BİÇİMLERİNİN SÖYLEM ANALİ-
Zİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Dağlıca Saldırısını konu alan haberler, Yeni 
Şafak Gazetesi’nin ilk sayfasında beş gün sü-
reyle işlenmiştir.

Yeni Şafak Gazetesi, diğer ulusal gazeteler 
gibi 7 Eylül 2015 günü Dağlıca saldırısı habe-
rini ilk sayfada manşetten vermiştir. İlk sayfa-
da konuyla ilgili manşet, iki spot ve üç haber 
yayınlanmıştır. Bu haberlerin üçü devam say-
falarında detaylandırılmıştır.

Dağlıca saldırısının ertesi günü 7 Eylül’de, ko-
nuyla ilgili ilk sayfada “DAĞLICA’DAN ACI 
HABER” manşeti atan gazete terörü lanet-
leyen bir dil kullanmıştır. Gazete, 6 Eylül’de 
ATV ile A Haber ortak yayınına konuk olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıklamalarına yer vermiştir. “Bedelini Çok 
Ağır Ödeteceğiz” başlığı ile ilk sayfadan ve-
rilen haberde terörle mücadelede atılan adım-
lar dikkat çekilerek; bu zamana kadar yapılan 
operasyonlarda iki bini aşkın teröristin öldü-
rüldüğü bilgisine yer verilmiştir. Devam say-
falarında detaylandırılan haberde saldırının 
karşılıksız kalmayacağı, bugüne kadar iki bin 
teröristin öldürüldüğü, terörle mücadelenin de-
vam edeceği, çözüm sürecinin sabote edilerek 
PKK’nın silah depoladığı ve saldırının ama-
cının seçimleri iptal etmeye yönelik olduğuna 

dikkat çekilmiştir. Haber başlığının sentaktik 
incelemesinde, başlıkta etken yapılı cümle 
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Etken cümle 
yapısı cümlenin öznesini inisiyatifi elinde bu-
lunduran, güç/iktidar sahibi olan taraf olarak 
ön plana çıkarmaktadır. Haberin Lexical (ke-
lime seçimi) incelemesinde: Cumhurbaşkanı-
nın “ödeteceğiz”, “ödetiyoruz”, “devam ede-
cek” ve “iptal edilmeyecek” gibi kesin yargı 
bildiren kelimelerinin haberde tekrarlanması 
devletin terörle mücadeleyle ilgili kararlılığını 
vurgulama amacını yansıtmaktadır. Haberin 
tematik yapı incelemesine göre ön plana çıka-
rılan tema, saldırının karşılıksız kalmayacağı 
ve mücadelenin geçmiş bugün ve gelecekte 
de kararlılıkla devam edeceğidir. Böylelikle 
terörle mücadelenin hiç kesilmediği, Dağlıca 
saldırısının öncelikli nedeninin bugüne kadar 
iki bin teröristin öldürülmesiyle bağlantılı ol-
duğu, demokratik yollarla aşılması planlanan 
engellerin ihanet ile yarıda kesildiği vurgusu 
yapılmaktadır. Olayın ertesi günü konuyla il-
gili verilen bu ilk haber olayın detaylarından 
ziyade nedenleri ve devlet politikasının nasıl 
düzenleneceğiyle yakından ilgilidir. 

07 Eylül 2015 günü Yeni Şafak’ta ilk say-
fada yer alan saldırıyla ilgili bir diğer haber 
“Ankara’da Acil Zirve” ara başlığı ile veril-
miştir. Ayrıca haber devam sayfada detaylan-
dırılmıştır. Haberin tematik yapı incelemesine 
göre ön plana çıkarılan tema: Başbakanın ola-
yın akabinde Konya’daki programını yarıda 
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keserek devletin zirvesiyle acil koduyla top-
lantı yaptığıdır. Bilindiği gibi saldırının ger-
çekleştirildiği gün Türkiye ile Hollanda milli 
takımları Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 
kapsamında Konya’da karşı karşıya gelmişler-
dir. Davutoğlu maçı bir şehit çocuğu ile birlik-
te izlemiş ve bu görüntüleri nedeniyle muhalif 
basının eleştirilerine maruz kalmıştır. Yeni Şa-
fak konuyla ilgili haberinde başbakanın milli 
maçı şehit çocuğu ile izlerken ki görseline yer 
vermezken; aksine toplantı esnasında çekilen 
görsele yer vermiştir. Haberin detayında baş-
bakanın haberi alır almaz maçtan ayrıldığı ve 
aynı günün akşamında Ankara’da Acil koduy-
la toplantı düzenlediği vurgulanmaktadır. 

Mikro incelemenin ilk özelliği olan sentaktik 
yapıda en güçlü kavramlardan bir tanesi de 
imadır. Metne dair bilgiler çoğunlukla açıkça 
ifade edilmemekte, tersine ima edilmektedir. 
İmalarda verilmek istenen mesaj, önemli ide-
olojik boyutlara sahiptir. Haber metninde baş-
bakanın şehit çocuğu ile birlikte milli maçı iz-
lerken; saldırı haberini alır almaz Konya’dan 
ayrıldığı ve “Ankara’da “Acil Zirve” ile “Acil 
Kodlu toplantı” düzenlediği iki defa belirtil-
miştir. Bu ifade arka plan bilgisine dayanıla-
rak çıkarımda bulunulabilecek bir yargıyı ima 
yoluyla ortaya koymaktadır. Böylelikle “Acil” 
kelimesi başbakanın saldırı olduğunda maç 
izliyordu eleştirilerine karşı haberin içerisine 
ve alt başlığa eklemlenmiştir. Böylelikle, baş-
bakan Davutoğlu’nun saldırı olduğunda maç 

izliyordu eleştirilerine karşılık; saldırıyla ilgili 
güvenlik zirvesinin “Acil” koduyla toplandı-
ğı vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca toplantı 
salonundan fotoğrafların habere eklenmesiyle 
ile söylem desteklenmiştir.

İlk sayfada spottan “Hürriyet ve Zaman’dan 
Dağlıca Provokasyonu” ifadesine yer veril-
miş. Devam sayfada haber detaylandırılmıştır. 
Haberin devamında saldırının, muhalif basın-
da hükümete karşı bir provokasyona dönüş-
türüldüğü vurgusu yapılarak; isim belirterek 
Hürriyet ve Zaman Gazeteleri eleştirilmiştir. 
“Manipülasyonun daniskası, adilik” başlık-
lı haberin metni ve ara başlıklarında yer alan 
bilgiler ana başlıktaki bilgilerle tamamlayıcı 
ögeler taşımaktadır. Haberde, Cumhurbaş-
kanının yeni anayasa çalışmaları bağlamında 
sarf ettiği “400 vekil alınsaydı bunlar olmaz-
dı” sözlerinin paralel yapı ve Doğan medya 
tarafından çarpıtıldığı ve haberin “Erdoğan, 
Dağlıca’daki hain saldırıyı değerlendirdi: 
400 vekil verilseydi böyle olmazdı” diye ser-
vis edildiği belirtilmiştir. Haberin lexical in-
celemesinde “manipülasyon”, “çarpıtma”, 
“skandal” ve “provokasyon” gibi kasıtlı bir 
eylemi vurgulayan kelimelerin özenle seçi-
lerek haber metninde sıklıkla kullanılmıştır. 
Böylelikle Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin mu-
halif basın tarafından bir ideoloji çerçevesinde 
yorumlandığı ve servis edildiği ortaya koyul-
maya çalışılmıştır. Tematik yapı incelemesine 
göre ön plana çıkarılan tema: muhalif basının 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M14-M19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M14-M19

ID:268 K:320
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

177

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

(paralel yapı ve Doğan Medya) ittifaka gide-
rek Cumhurbaşkanının sözlerini çarpıttığı ve 
Dağlıca Saldırısı’nın bir provokasyona dönüş-
türüldüğüdür. Haberle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 7 Haziran’dan sonra başla-
yan sonuç vermeyen koalisyon görüşmelerinin 
ürettiği siyasi belirsizlik ortamını kastederek 
kullandığı “Eğer 400 vekil alabilecek veya bir 
anayasa inşa edebilecek sayıyı bir siyasi par-
ti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha 
farklı olurdu.” ifadelerinin paralel yapının ba-
sın organlarının manipülasyon sanatını kullan-
dığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

07 Eylül 2015 günü Yeni Şafak’ta ilk sayfada 
yer alan konuyla ilgili bir diğer haber “Jetler 
12 Hedefi Vurdu” ara başlığı ile verilmiştir. 
Ayrıca haber devam sayfada detaylandırılmış-
tır. Haberin tematik yapı incelemesine göre ön 
plana çıkarılan tema: saldırıya hemen karşılık 
verildiği ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü-
dür. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
saldırıya yönelik operasyon başlattığı, terörle 
mücadelenin her koşulda devam ettiği ve hü-
kümet tarafından sürekli ifade edilen “misliy-
le karşılık bulur” sözlerinin yerine getirildiği 
mesajı örtük bir şekilde verilmektedir. 

Yeni Şafak Gazetesi, 8 Eylül 2015 tarihli bas-
kısında Dağlıca saldırısını “TEMİZLENE-
CEK” manşetiyle vermiştir. Dağlıca saldırısı 
ile ilgili üst başlıkta ise “KATİL”, “YAKIŞ-
MADI” ve “AYDIN DOĞAN AĞZI” başlıklı 
üç habere yer verilirken; haberlerin ayrıntıla-

rına gazetenin devam sayfalarında yer veril-
miştir. Üst başlıklarda başta HDP olmak üzere 
tüm muhalefet partilerine yönelik eleştirilerin 
konu alındığı haberlere yer verilmiştir. Ha-
ber spotunda manşette yer alan “TEMİZLE-
NECEK” ifadesinin ayrıntılarına inilmiştir. 
Haberde öne çıkarılan tema, devletin terörü 
bitirmekte kararlı olduğu ve bunu ne pahası-
na olursa olsun başaracağıdır. Ara başlıklarda 
ise, arka plan bilgisi olarak Dağlıca saldırısına 
ilişkin bilgilere yer verilmiş ve bu haberler de-
vam sayfalarda detaylandırılmıştır.  

Yeni Şafak Gazetesi’nin 8 Eylül 2015 tarihli 
nüshasında, Dağlıca saldırısı haberi manşetten 
verilmiştir. Kırmızı renkte ve büyük harfler-
le “TEMİZLENECEK” manşeti atan gazete, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun …“O dağlar 
o teröristlerden temizlenecek. Ne olursa olsun 
temizlenecek” söylemine spotta yer vermiştir. 
Lexical incelemede kırmızı renklerle manşette 
yer alan “temizlenecek” kelimesi kesin yar-
gı bildirmektedir. Böylelikle devletin terörü 
bitirmeye yönelik kararlılığı “temizlenecek” 
kelimesine yüklenen yan anlamla ve bunun 
siyaset dışı yöntemlerle yani ordu kanalıyla 
gerçekleştirileceği kırmızı renkle vurgulan-
mıştır. Sentaktik incelemede haber metninde 
kısa cümlelere yer verildiği dikkat çekmekte-
dir. Ayrıca etken cümle yapısının haber met-
ninde hâkim olduğu görülmektedir. Kısa ve et-
ken yapılı cümleler net ve öznenin gücü elinde 
bulundurduğu algısını ön plana çıkarmaktadır. 
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Bu bağlamda haberin spot metnini ele aldığı-
mızda başbakanın kararlılığı ön plana çıkarıl-
dığı görülmektedir. Spottan verilen haberin

“PKK’nın Dağlıca’daki alçakça saldırısının 
acı bilançosu dün netleşti. TSK şehit sayısını 
16 olarak açıkladı. Başbakan Davutoğlu, “O 
dağlar, o teröristlerden temizlenecek. Ne olur-
sa olsun temizlenecek” dedi.

Retorik çözümlemesinde “alçakça saldırı”, 
“acı bilanço” ve “ne olursa olsun temizlene-
cek” ifadeleri ardı ardına kullanılmış olup te-
rörü bitirme kararlılığını vurgu yinelenmiş ve 
manşetteki tek kelimelik ifade desteklenmiştir.  

Gazetenin ilk sayfasında üst başlıkta Dağlıca 
saldırısı ile ilgili yer alan bir diğer haber Se-
lahattin Demirtaş’ın resminin hemen yanında 
“KATİL” başlığı ile verilmiştir. Haber, devam 
sayfada detaylandırılmıştır. Haber metninde:

“… Her açıklamasından sonra ölümler artı-
yor. Dağlıca saldırısından bir gün önce yaptı-
ğı TSK yenilecek açıklaması haberi var mıydı 
yorumlarına yol açtı… Halk karşısında bütün 
ordular çaresizdir. İşte Tayyip Erdoğan’ın sa-
rayının ordusu ve polisi de. Yenildiler, yine ye-
nilecekler” 

Yer alan ifadelerden hareketle haberin tema-
tik yapı incelemesine göre ön plana çıkarılan 
tema: HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
öncesinde saldırıdan haberdar olduğu ve bir 
gün evvel bunu konuşmasında ima yoluyla 

ifade ettiğidir. Lexical incelemede haberin 
başlığında yer alan “KATİL” ifadesi direk 
suçlayıcı ve hedef göstericidir. Haberde yer 
alan “polis” örneği saldırıdan birkaç gün ön-
cesinde Diyarbakır’da şehit düşen polislere 
yönelik bir göndermedir. Haberin arka plan 
bilgisi ele alınarak yapılan lexical incelemede 
“polis” ifadesi benzetme amacıyla kullanıl-
mış ve benzer durumla ordunun da karşılaşa-
bileceği ifade edilmiştir. “Yenildiler” ifadesi 
Diyarbakır’daki saldırının sonuçları ile ilişki-
lendirilmiştir. “Yine Yenilecekler” ifadesi ise 
ertesi gün gerçekleşen Dağlıca saldırısına yö-
nelik bir ima olarak haberde değerlendirilmiş-
tir. Haberin devam sayfasında yine Selahattin 
Demirtaş resminin hemen yanında “Talimatı 
Sen mi verdin” başlığı ile haber detaylandırıl-
mıştır. Sentaktik incelemede ana başlığın bir 
soru cümlesi olması yargılayıcı, suçlayıcı ve 
şüphe uyandırıcı anlamlar taşımaktadır. Etken 
bir cümle yapısı tercih edilmiş olup haberde 
yer alan “BİR GÜN ÖNCE”, “50 KİŞİNİN 
ÖLDÜĞÜ ÇAĞRIYI YAPMIŞTI” ve “YİNE 
KINAYAMADI” ara başlıklarında yer alan 
bilgiler ana başlıktaki bilgileri detaylandırıcı 
öğeler taşımaktadır. 

Gazetenin ilk sayfasında üst başlıkta Dağlı-
ca saldırısı ile ilgili yer alan bir diğer haber 
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
resminin hemen yanında siyah harflerle “Ya-
kışmadı” başlığı ile verilmiştir. Haber devam 
sayfada detaylandırılmıştır. Haberin tematik 
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yapı incelemesine göre ön plana çıkarılan 
tema: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 400 ve-
kil açıklamasının çarpıtıldığını bildiği halde, 
Kılıçdaroğlu’nun bu provokasyonlardan des-
tek alarak PKK değilde; Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiğidir. Haberde 
yer alan “PKK’yı değil Erdoğan’ı kınadı”, 
“Yalanın Ortaklığını Yaptı” ve “Bu kadarı-
na da Pes” ara başlıklarında yer alan bilgiler 
ana başlıktaki bilgiyi destekleyici öğeler ta-
şımaktadır. Lexical incelemede “çarpıtma”, 
“yalan”, “suçlama” ve “manipülasyon” 
gibi olumsuz anlamlara sahip kelimeler haber 
metninde sıklıkla geçmektedir. Bu bağlam-
da, Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini aktarırken 
olumsuz anlamları kuvvetlendirmek için et-
ken cümleler ve bir üst satırda örneklediğimiz 
kelimeler sıklıkla tekrar edilmiştir. Haberin 
sentaktik incelemesinde, özne (Kılıçdaroğ-
lu) cümle başında açıkça belirtilmekte, etken 
cümleler haber metninin içerisinde yer almak-
ta ve yöneltilen eleştirilere karşı sorumlu açık-
ça belirtilmektedir.  

Gazetenin ilk sayfasında üst başlıkta Dağlı-
ca saldırısı ile ilgili yer alan son haber, MHP 
lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının hemen 
yanında “AYDIN DOĞAN AĞZI” başlığı ile 
verilmiştir. Haber devam sayfalarda detaylan-
dırılmıştır. Haberin tematik yapı incelemesine 
göre ön plana çıkarılan tema: Bahçeli’nin söz-
lerinin Aydın Doğan’a ait yayın organlarında 
kullanılan dil ile benzeşmesidir. Haberin sen-

taktik incelemesinde “MHP lidere Bahçeli, 
Doğan medyası ağzı ile konuştu.” cümlesinde 
özne açıkça belirtilmiş ve cümle yapısı itiba-
riyle etken bir cümledir. Öznenin açıkça be-
lirtilmesi ve etken bir ifade kullanılması cüm-
lenin anlamını olumsuzlaştırmaya yöneliktir. 
Lexical incelemede “Doğan medyası ağzı” 
ifadesi Bahçeli’nin söylemlerini basitleştir-
mek amacıyla kelimenin yan anlamıyla kulla-
nılmıştır. Diğer bir ifadede “Hürriyet Gazete-
si internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklamasını çarpıtarak verdi ve bir süre sonra 
haberi siteden kaldırdı. Buna rağmen Bahçeli, 
çarpıtılan haberle ilgili söylemlerine devam 
etti. ” Haber metninin sentaktik incelemesin-
de tıpkı bir önceki haberde olduğu gibi özne 
(Bahçeli) açıkça belirtilmiştir. Cümle yapısı 
itibariyle etken bir cümledir. Gerek öznenin 
cümlenin başında konumlandırma şekli ve et-
ken bir cümle olması haber metninin anlamını 
olumsuzlaştırmaya yöneliktir. Haber metninin 
lexical incelemesinde “çarpıtma” sözcüğü bir 
fiilin bilerek ve kasten yapılmasına yönelik bir 
eylemi ifade ederken kullanılmaktadır. Sözcük 
anlamı gereği olumsuz çağrışımlar yapmakta-
dır. Böylelikle Doğan medyasının  Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın sözlerini aksettirirken ide-
oloji çerçevesinde manipüle ettiği mesajı açık 
bir şekilde verilmektedir. Ayrıca haber metni 
içerisinde Bahçeli’nin sözlerine yer verilirken 
kullanılan “Açıklamasında sorumsuz ifadeler 
kullanan Bahçeli” ve “Ağır ifadeler kullanan 
Bahçeli” söylemleri gazetenin perspektifini 
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açıkça ortaya koymakta ve okuru belirli bir 
perspektiften bakmaya yönlendirmektedir. Bu 
bağlamda haberin retorik çözümlemesine göre 
haberde sıklıkla Bahçeli’nin sözlerinin alıntı-
lanması ve bu alıntılanma öncesinde kullanı-
lan eleştirel ifadeler okurun haberi anlamlan-
dırmasında ve/veya yorumlamasında yönlen-
dirici nitelikler taşımaktadır. 

Yeni Şafak Gazetesi, 9 Eylül 2015 tarihli bas-
kısında Dağlıca Saldırısı manşetten düşmüş ve 
sürmanşette vermiştir. İlgili günde, saldırıyla 
ilgili Yeni Şafak ilk sayfasında bir sürmanşet, 
bir üst başlık ve dört haber yayınlanmıştır. 

Yeni Şafak Gazetesi, 9 Eylül 2015 tarihli 
baskısında sürmanşetten, “Anında Hareket” 
başlığı ile Dağlıca saldırısı sonrası gerçek-
leştirilen operasyonların bilgisinin verildiği 
habere yer vermiştir. Haber devam sayfa-
da detaylandırılmıştır. Haberin tematik yapı 
incelemesine göre ön plana çıkarılan tema, 
saldırıya TSK’nın süratle ve misliyle karşı-
lık verdiği yönündedir. Ayrıca Haberin arka 
plan bilgilerinde PKK’nın harekât sonrasın-
da önemli kayıplar verdiği, sığınak ve teçhi-
zatlarının yok edildiği yönündedir. Haberin 
lexical incelemesinde kullanılan “anında”, 
“hemen ardından ve “6 saat içinde” ifadele-
ri çabucak ve vakit kaybetmeden gerçekleşen 
eylemlerin anlatımında ifadeyi güçlendirmek 
için kullanılmaktadır. Haberde yer alan bu 
ifadeler ordunun vakit kaybetmeden saldırıya 
karşılık verdiğini vurgulama amacı taşımakta-

dır. Ayrıca haberde “Dağlıca’da 16 askerimizi 
kalleşçe şehit eden teröristlere yönelik sürek 
avı başladı” ifadesinde bir arada kullanılan 
“kalleşce”, “terörist” ve “sürek avı” ifadeleri 
lexical incelemeye değer görülmüştür. Gazete 
“terörist” ifadesini kullanarak bu topraklarda 
hakkı olmadığı halde hak iddia eden ve bunu 
şiddete başvurarak yapan kesimi nitelemek 
için kullanırken; “kalleş” ifadesi terörü ve 
terör eylemlerini lanetlemeye yönelik ifadeyi 
desteklemek için kullanılmıştır. Ayrıca aynı 
cümle içerisinde kullanılan “sürek avı” ben-
zetmesiyle teröristler av orduysa avcıya ben-
zetilmiştir. Böylelikle, terörist grubun aciz ve 
korkak olduğu, TSK’nın da teröristlerin peşin-
de iz sürdüğü ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Haberin retorik çözümlemesinde: 

•	 113 terörist öldürüldü

•	 Hava harekâtında 40 terörist öldürüldü.

•	 Sınır ötesi operasyonda 73 terörist öldürül-
dü.

•	 2 tabur asker

•	 8 jandarma özel harekât timi

•	 20 hedef 

•	 35 F-16 ile 18 F-4 savaş uçağı

•	 130 bomba

•	 200’ün üzerindeki PKK’lı grup
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•	 6 saat içinde

yer alan ifadeler sayı belirtmesi bakımından 
incelemeye değer görülmüştür. Metindeki 
retorik: okurun neye yönlendirilmesi ve ne-
yin anlatılmaya çalışıldığını göstermektedir. 
Haber söylemlerinde ifadenin desteklenmesi, 
inanılırlığının artması ve olayın öneminin vur-
gulanması maksadı ile en çok başvurulan stra-
tejilerin içerisinde resmi kurumların ifadesi ve 
net rakam kullanımları ön plana çıkmaktadır. 
Haber metninde TSK’nın paylaştığı rakamlara 
sıklıkla yer verilmesi, resmi kurumun kaynak 
gösterilmesi ve net rakamların paylaşılma-
sı gazetenin saldırı karşısındaki ideolojisini 
açıkça ortaya koymaktadır.

“Van’da Ağlatan veda” başlığı ile verilen ha-
berde yer alan ifadeler:

“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gözyaşları 
içinde yaptığı konuşmanın ardından şehit ce-
nazeleri memleketlerine sevk edildi. Törene 
Başbakan yardımcısı Numan Kurtuluş, Milli 
Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Diyanet İş-
leri Başkanı Mehmet Görmez katıldı ”  

tematik yapı incelemesine göre haberde 
ön plana çıkartılan tema: Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun yaşanan durum karşısındaki 
duygusal tutumu ve devletin yönetim kadro-
sunun birlik, beraberlik içerisinde olay karşı-
sında tek vücut olarak hareket ettiğini göster-
mektir. 

Haberin lexical incelemesinde: “Ağlatan 
veda” ve “gözyaşları içerisinde yaptığı ko-
nuşma” ifadeleri Başbakan’ın halka, terörle 
mücadele karşısındaki tutumunu ve şehit ha-
berlerinin son bulması için ne kadar kararlı ol-
duğunu hissettirmek maksadıyla kullanılmış-
tır. Ayrıca haberde devletin şehitlerine verdiği 
değeri vurgulamak için Başbakan’ın gözyaş-
larına hâkim olamadığı ve devletin yönetim 
kadrosunun şehitlerini uğurlamaya geldiği 
arka plan bilgisi olarak verilmiştir. Haberin 
retorik çözümlemesinde: haberin ana başlı-
ğında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun göz-
yaşlarına gönderme yapılmıştır. Haberin alt 
başlıklarına bakıldığında ise yine Başbakan 
Davutoğlu’nun söylemlerinin 

•	 “Kimse kendini kanun yerine koymasın” 

•	 “onlara sevinme fırsatı vermeyin” 

•	 “Van’da Ağlatan veda”

yer aldığı dikkat çekmektedir. Retoriksel ola-
rak belirli bir perspektiften haberi vermeyi ter-
cih eden Yeni Şafak, Başbakan’ın söylemleri-
ni başlıkta ve haber metni içerisinde sıklıkla 
alıntılamıştır. Böylelikle, gazete herhangi bir 
yorumlaya gitmeden ya da saldırı ile ilgi çı-
karımda bulunmadan; Başbakan’ın söylemleri 
üzerinden haberin dilini oluşturmuştur. Habe-
rin başlığında ve içeriğinde başbakanın söy-
lemlerine yer vermesi haberin sahip olduğu 
fikri düzeyi açıkça ortaya koymaktadır. Oto-
rite veya uzman görülerinin bu şekilde direk 
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alıntılandığı haber metinlerinde olayın duyu-
rulmasında ziyade okurun zihninin belirli bir 
ideoloji çerçevesinde düzenlenmesi amaçlan-
maktadır.

Sentaktik incelemede haber başlıklarının kısa, 
basit ve etken cümlelerin tercih edildiği, aynı 
zamanda haberi özetlemektense; teröre karşı 
mesaj içeren nitelikte olduğu açıkça görül-
mektedir. Basit ve etken cümle tercihleri, ifa-
denin güçlendirilmesine yöneliktir. Ayrıca ima 
içeren başlıkların kolaylıkla anlaşılması için 
arka plan bilgisi verilmeden kısa bir şekilde 
oluşturulduğu düşünülmektedir. 

Yeni Şafak Gazetesi, 10 Eylül 2015 tarihli 
baskısında Dağlıca saldırısını tekrardan man-
şetine taşımıştır. 10 Eylül 2015 günü saldırıyla 
ilgili Yeni Şafak ilk sayfasında bir manşet ve 
iki habere yer verilmiştir. Haberlerden yalnız-
ca bir tanesi devam sayfada detaylandırılmış-
tır.   

Yeni Şafak Gazetesi, 10 Eylül 2015 tarihli 
baskısında manşetten, Taner Yıldız’ın “Etek 
Giyip Kandile Git” ifadesine yer vermiştir. 
Spotta ise manşetin arka plan bilgisine yer ve-
rilmiştir. Spottaki haberde: 

“Selahattin Demirtaş’ın Şehit olmak istiyor-
du, buyursun Dağlıca’da nöbet tutusun şeklin-
deki sözlerine Taner Yıldız’dan çok ağır cevap 
geldi: Kalleş pusuyu kuranla o pusuda şehit 
olanları eşit tutuyor. Ben Dağlıca’ya giderim, 
sen de etek giyip Kandil’e çık”

ifadelerine yer verilmiştir. Haberin tematik 
yapı incelemesine göre ön plana çıkarılan 
tema: Taner Yıldız’ın vermiş olduğu cevaptır. 
Lexical incelemede, “çok ağır cevap” ifadesi 
haberin ideolojik boyutunu ve tarafını açıkça 
ortaya koymaktadır. Özellikle çok ağır ifadesi, 
gazetenin Taner Yıldız’ın söylemini destekle-
diğini, Yıldız’ın söylem karşısında daha etkin 
bir cevap vererek; Selahattin Demirtaş’ı zor 
duruma soktuğu algısını oluşturmaktadır. Sen-
taktik incelemede, haberin başlığı arka plan 
bilgisi olmadan anlaşılmamaktadır. Etken aynı 
zamanda öznenin gizlendiği cümlede haberin 
ideolojik perspektifini kuvvetlendirmek için 
bakanın sözüne atıfta bulunmuştur. Spotta’ de-
taylandırılan haberde, sadece Taner Yıldız’ın 
sözlerinin alıntılanması haberin retoriksel 
çözümlemesinde gazetenin devlet yanlısı bir 
perspektiften metni yapılandırdığını ortaya 
koymaktadır. 

Gazetenin ilk sayfasında Dağlıca saldırısı ile 
ilgili yer alan son haber sarı renkle “EVET 
KATİLSİN!” başlığı ile verilmiştir. Haber 
başlığının yanında Selahattin Demirtaş’ın res-
mine yer verilmiştir. Haber devam sayfada de-
taylandırılmıştır. Haberin spottunda:

“Demirtaş ne zaman konuşsa, Türkiye kan 
gölüne dönüyor. Kobani dedi 50 kişi hayatı-
nı kaybetti. 16 yaşındaki Yasin Börü hunhar-
ca katledildi. Ordu ve polis yenilecekler dedi: 
PKK Dağlıca’da 16 askerimizi, bir gün sonra-
da Iğdır’da 13 polisimizi şehit etti… ”
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ifadelerine yer verilmiştir. Haberin tematik 
yapı incelemesine göre ön plana çıkartılan 
tema: Selahattin Demirtaş’ın söylemleriyle 
PKK’yı yönlendirdiği yönündedir. Böylelik-
le şehitlerin ve toplumsal huzursuzluğun itici 
kuvveti olarak Demirtaş gösterilmektedir. De-
vam sayfada detaylandırılan haberin başlıkla-
rını ele aldığımızda, “Etek giyip Kandil’e çık” 
ve “Evet Katilsin” söylemleri ön plana çık-
maktadır. Haberin içeriğinde yer alan “”cici 
çocuk”, “Dağlıca katili Selahattin Demirtaş” 
ifadeleri lexical inelemede, suçlayıcı, şiddet 
ve terör kimliğini vurgulayıcı tondadır. Ayrı-
ca sarı renk saldırgan ve agresiflik çağrışım-
ları yapmaktadır. Haber başlığında sarı renkle 
“Evet Katilsin!” ifadesi Demirtaş’ın PKK’yı 
eylemlere sevk ettiği yönündeki vurguyu kuv-
vetlendirmek için kullanılmıştır. Haberin deta-
yında yer alan ifadelerde:

“… Hep kanlı saldırılar öncesi konuşan, 
PKK’ya hedef gösteren Demirtaş, Kobani 
bahanesiyle geçtiğimiz yıl 6-8 ekim tarihleri 
arasında patlak veren olayların da baş ak-
törüydü. Vahşi manzaraların yaşandığı söz 
konusu olaylar da 50’den fazla vatandaş ha-
yatını kaybetmişti. Dağlıca saldırısı öncesi 
çıktığı Avrupa turunun son durağı Berin’de 
Demirtaş Ordu ve polis yenildiler, yine yeni-
lecekler demişti. Bu konuşma sonrası PKK, 
güvenlik güçlerimize yönelik iki ayrı saldırı 
düzenledi. Terör örgütü talimat almışçası-
na, Demirtaş’ın yendik dediği askerlerimizin 

16’sını Dağlıca’da, gümrükte görev yapan 13 
polisimizi de Iğdır’da haince şehit etti…”

sözleri yer almıştır. Haberin sentaktik incele-
mesinde: etken ve karmaşık yapıda cümlelere 
yer verilmiştir. Öznenin cümle içerisinde açık-
ça verildiği dikkat çekmektedir. Suçlayıcı ifa-
delerin sıklıkla yer aldığı metinde, karmaşık 
ve etken cümle yapılarının kullanılması me-
tinde belirtilen suçlamaların hedefine öznenin 
direk olarak çekilmesi için tercih edilmiştir. 
Ayrıca özneye yönelik alıntılamalardan önce 
“Dağlıca Katili”, “Hep kanlı saldırılar öncesi 
konuşan, PKK’ya hedef gösteren Demirtaş” 
gibi ifadeler haberin tarafını ve ideolojik arka 
planıyla ilgili önemli ipuçlarını okura vermek-
tedir. 

3.3. DAĞLICA SALDIRISINI HABER-
LERİNİN YENİ ŞAFAK GAZETESİ’NDE 
SUNULUŞ ŞEKLİNİN İÇERİK ANALİZİ 
YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Çalışma kapsamında Yeni Şafak Gazetesi’nin 
Dağlıca saldırısını sunuş şekli içerik analizi 
yöntemiyle ele alınmıştır. 

Dağlıca saldırısı ile ilgili toplanan haber ve fo-
toğraflar, çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışma-
nın referans süresi, Yeni Şafak Gazetesi’nin 
Dağlıca saldırısını ilk sayfasından verdiği sü-
reyle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle araştırma 
kapsamında 07.09.2015 – 11.09.2015 tarih-
leri arası (5 günlük süre) referans alınacaktır. 
Araştırma kapsamında “Dağlıca Saldırısı” ko-
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nulu haberler çalışma evrenini oluşturmakta-
dır. Bu evren içerisinden örneklem olan “Yeni 
Şafak Gazetesi’nde” belirlenen tarih aralığın-
da gazetenin ilk sayfasında manşet, sürmanşet 
ve ilişkilendirildikleri sayfalardaki “Dağlıca 
saldırısı” konulu haber içerikleri araştırmaya 
birimi olarak belirlenmiştir. 

Dağlıca saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde 
sunuluş biçimini niceliksel veriler ışığında 
ortaya koymak için içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında Yeni 
Şafak Gazetesi’nin vitrin sayfası olan ilk say-
fasında araştırma evrenine dâhil olan konu ve 
ilişkilendirildikleri sayfalar çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Dağlıca Saldırısını konu alan ha-
berlerin belirlenmesinde gazetenin ilk sayfa-
sında saldırıyı konu alan haberlerin yanı sıra; 
“Dağlıca”, “Baskın”, “16 şehit” veya “Saldı-
rı” kelimelerinin yer aldığı tüm haberler ça-

lışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada, Dağlıca 
saldırısının kaç gün manşet veya sürmanşetten 
verildiği; konuya ilişkin haberlerin kaç gün ilk 
sayfada yer aldığı; belirlenen tarihsel periyod 
içerisinde konuyla ilgili toplam kaç haber ve 
fotoğrafa yer verildiği araştırılmıştır. Araş-
tırmada, birinci sayfadaki saldırıyla ilgili ha-
berlerin önemlilik derecesi, haberin ve varsa 
fotoğraf(lar)ın sayfadaki konumu ve sayfada 
kapladığı alan ya da büyüklük bağlamında de-
ğerlendirilmiştir.

Yeni Şafak Gazetesi’nin Dağlıca saldırısını ilk 
sayfasında verdiği süre olayın meydana geldi-
ği 6 Eylül 2015 tarihinin ertesi günü itibariy-
le 5 günlük süredir. 7 Eylül 2015 ile 11 Eylül 
2015 tarihleri arasında Dağlıca saldırısını ilk 
sayfasında yer veren Yeni Şafak Gazetesi, 5 
gün boyunca ilgili konuyla alakalı haberleri 
manşet ve sürmanşetten vermiştir. 

Tablo 1. Dağlıca Saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde Sunuluş Biçimine Ait  
Niceliksel Verileri

Tarih Haber 
Sayısı

Fotoğraf/Görsel 
Sayısı

Haberin Devam 
Sayfaları Manşet Sürmanşet

07.09.2015 9 4 2 1 -

08.09.2015 16 18 4 1 1

09.09.2015 16 21 3 - 1

10.09.2015 7 5 2 1 -

11.09.2015 2 4 2 - 1

Toplam 50 52 13 3 3

Dağlıca Saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde 
sunuluş biçiminin içerik analizi yöntemiyle 

incelenmesi kapsamında Tablo 1’de yer alan 
bilgiler ışığında konuyu incelediğimizde: bi-
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lindiği gibi Dağlıca Saldırısı ile ilgili kesin 
bilgilerin basında yer alması, ulusal çıkarların 
korunması, hava koşullarının olumsuzluğu ve 
devam eden operasyonlar nedeniyle gecikmiş-
tir. Mevzu bahis nedenlerden dolayı Yeni Şa-
fak Gazetesi, diğer ulusal gazeteler gibi saldı-
rıya ilişkin detay bilgileri 7 Eylül 2015 tarihli 
baskısında derinlemesine ele alamadığı, nice-
liksel veriler ile de desteklenmektedir. Ancak 
Yeni Şafak, manşetten verdiği saldırının ilk 
sayfanın haricinde 2 tam sayfayı konuya iliş-
kin haberlere ayırmıştır. Ancak bölgeden gelen 
görsellerin noksanlığı nedeniyle 7 Eylül tarih-
li baskısında Yeni Şafak, haberlerini görseller 
ile desteklememiştir. Sadece Başbakanın sal-
dırıyla ilgili düzenlediği zirvenin görsellerine 
yer verilebilmiştir.  

7 Eylül’de saldırıyla ilgili detaylı bilgilerin 
ulusal basında yer alması ve ardından TSK’nın 

konuyla ilgili açıklamalarda bulunmasının 
yanı sıra hükümet yetkililerinden gelen açık-
lamaların da etkisiyle Yeni Şafak 8 ve 9 Eylül 
2015 tarihli baskısında gazetenin merkezine 
Dağlıca Saldırısını almıştır. Ayrıca bölgeden 
gelen fotoğraflarında sıklıkla haber metinle-
rinde söylemi desteklemek amacıyla kullanıl-
dığı dikkat çekmektedir. 

9 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca Saldırısının 
manşetten sürmanşete çekildiği görülmek-
tedir. Bunun nedeni 8 Eylül 2015 tarihinde 
Iğdır’da terör örgütü tarafından yola döşenen 
bombanın patlatılmasıyla şehit olan 13 polis 
haberinin manşetten verilmesiyle ilgilidir. 9 
Eylül’ü takip eden günlerde gazete Dağlıca 
Saldırısı haberlerini tedrici olarak ilk sayfa-
sından kaldırmıştır. 

Dağlıca Saldırısının Yeni Şafak Gazetesi’nde 
ilk sayfa kapladığı alanı incelediğimizde:

Tablo 2. Dağlıca Saldırısı Temalı Haberlerin Yeni Şafak Gazetesi’nin  
İlk Sayfasında Kapladığı Alan

Tarih Tam 
Sayfa

Tam 
Sayfanın 

3/4
Yarım 
Sayfa

Çeyrek 
Sayfa

Çeyrek Sayfanın 
Yarısı

Tek 
Spot Başlık/Duyuru

07.09.2015 - - 32 Birim - - - -

08.09.2015 - 48 Birim - - - - -

09.09.2015 - - 32 Birim - - - -

10.09.2015 - - - 16 birim - - -

11.09.2015 - - - - 8 Birim - -
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Dağlıca saldırısı Yeni Şafak Gazetesi’nde 
daha önceki niceliksel verilerinde desteklediği 
gibi en kapsamlı şekilde 8 Eylül 2015 tarihin-
de, yani olayla ilgili detaylı bilgilerin gelmeye 

başladığı günün ertesinde verilmeye başlamış-
tır. Iğdır’da şehit olan 13 polis haberleriyle de 
yavaş yavaş gündemden düşmüştür. 

Tablo 3. Dağlıca Haberlerindeki Ana Tema ve Haber Sayısı İlişkisi

Dağlıca Saldırısıyla Bağlantılı Haberlerdeki Tema Haber Sayısı

Muhalefet Eleştirisi 13

Doğan Medya ve Paralel Medya Eleştirisi 4

Şehit Cenazeleri 14

Devletin Terörün Biteceği Söylemi 10

Saldırının nasıl gerçekleştiğine yönelik haberler 5

Saldırı Sonrası Başbakan’ın Yaptığı Toplantı 4

Dağlıca saldırısına ilişkin 5 günlük referans 
süresi içerisinde en çok işlenen tema: “Şehit 
cenazeleri”, “Muhalefet eleştirisi” ve “Dev-
letin terörü bitireceği” söylemlerini işleyen 
haberlerdir. Çalışmanın ilk bölümünde Yeni 

Şafak Gazetesi’nin fikri ve ideolojik boyutu 
ele alınmıştı. Bu bilgiler ışığında, Gazete’nin 
yayın politikasına uygun temalarda Dağlıca 
Saldırısı haberlerini düzenlediği Tablo 3’de 
ortaya çıkmaktadır.

Tablo 4. Dağlıca Saldırısı Haberlerinin Sunumu

Haberin 
Sunumu

Tarih
Toplam

07.09.2015 08.09.2015 09.09.2015 10.09.2015 11.09.2015

Metin 4 - 2 2 - 8

Metin + 
Görsel 5 16 14 5 2 42

Haberlere verilen önemi gösteren en önemli 
unsurlardan biri de haberin metninin yanında 
habere ilişkin görsellerin de kullanılmasıdır. 
Metinle beraber görsel kullanımı, hem habe-
rin kapladığı alanı hem de haberin dikkat çek-
me oranını etkilediği gibi aynı zamanda haber 

metnindeki söylem desteklemektedir. Özel-
likle fotoğraftaki görsel unsurların niteliği 
(bayrak, asker cumhurbaşkanı veya başbakan) 
haberin ideolojisini belirlemekte, aynı zaman-
da okura içerikle ilgili özetleyici bilgilerde 
sunmaktadır. Tablo 4’de Yeni Şafak Gazete-
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si’ndeki Dağlıca saldırısı haberlerinin sunu-
luş biçimin gösteren tablodaki veriler ışığında 
tabloyu incelediğimizde: Gazetenin haberdeki 
içeriği kuvvetlendirmek gayesiyle görsellere 
sıklıkla başvurduğu dikkat çekmektedir. Tab-
lo 1’de 9 Eylül tarihli baskıda konuyla ilişkili 
21 görselin ve 16 haberin gazetede yer aldığı 
bilgisini arka plan bilgisi olarak ele aldığımız-
da; tablo 4’de ifade edilen sadece 2 haberde 
metin, 14 haberde metin+görsel kullanıldığı 
ifadesi bize gazetenin bazı haberlerde birden 
çok görselle birlikte haberlerin oluşturulduğu 
çıkarımını yapmamızı sağlamaktadır.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, içerik analizi ve eleştirel söylem 
analizi yöntemleri kullanılarak Hakkâri Dağlı-
ca’ da 06.09.2015 tarihinde terör örgütü PKK 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik 
gerçekleştirilen saldırının Yeni Şafak gazete-
sinde yer alan haberlerde nasıl sunulduğu, ha-
berin ideolojisini ve haberlerin söylemindeki 
iktidar ilişkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Albayrak Grubu’nun sahipliğindeki Yeni Şa-
fak gazetesi çalışmanın teorik kısmında açıkça 
belirtildiği gibi iktidar ile organik ilişkileri bu-
lunan bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda gaze-
tenin tarihçesine bakıldığında köşe yazarların-
dan, genel yayın yönetmenlerine kadar farklı 
görevlerde bulunan çok sayıda ismin AK Parti 
ve hükümet adına resmi görevlerde de bulun-
duğu; ikili ilişkilerin ürettiği yakınlığın gaze-

tenin ideolojisinde belirleyici olduğu çıkarımı 
yapılmaktadır. Arka plan bilgisi olarak çalış-
manın merkezinde yer alan bu hatırlatıcı bil-
gi Yeni Şafak gazetesinin Dağlıca saldırısını 
konu alan haberlerin incelenmesinde belirle-
yici olmuştur.

Yeni Şafak gazetesi saldırıyla ilgili haberleri 
ilk sayfasında 5 gün süreyle vermiştir. Gazete 
bu periyotta çalışmanın ana kütlesini oluştu-
ran saldırıya ilişkin manşet ve/veya sürman-
şetten haberleri yayın politikasına uyumlu bir 
şekilde vermeyi tercih ettiği tespit edilmiştir. 
İçerik analizinde belirtildiği gibi haber beş 
gün boyunca toplam 13 sayfada işlenmiştir. 
Beş günün ilk sayfaları mevcut rakama ek-
lendiğinde toplamda 18 sayfa Dağlıca saldı-
rısı haberinin verildiği tespit edilmektedir. 
Bir gazetenin ortalama 25 sayfa olduğu kabul 
edildiğinde, Yeni Şafak gazetesi beş günlük 
periyotta neredeyse bir günlük gazetesini ko-
nuya ayırdığı sonucuna varılabilmektedir. Bu 
çıkarım göstermektedir ki, Yeni Şafak gazetesi 
Dağlıca saldırısını derinlemesine ele almış ve 
manşetinden düşürmemiştir. 

Çalışmanın sonucunda Yeni Şafak gazetesi 
ideolojik duruşundan kaynaklı haber metin-
lerinde birtakım çerçevelemelere gittiği dik-
kat çekmektedir. Özellikle, hükümete yönelik 
eleştirilerin bazı basın organları tarafından 
arttığı bir dönemde, haber metinlerinde resmi 
makamların ya da otoritelerin söylemlerinin 
tırnak işareti içerisinde verilmesi, gazetenin 
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yayın politikasının hükümet tarafında olduğu-
nu açıkça ortaya koymaktadır. Konuyla ilgi-
li haber metinlerinde söylemin veya ifadenin 
desteklenmesi, inanılırlığının arttırılması ve 
olayın öneminin vurgulanması maksadı ile 
en çok başvurulan stratejilerin başında resmi 
açıklamaların ve net rakam kullanımları ön 
plana çıkmaktadır. Böylelikle haberin inan-
dırıcılığının arttırıldığı ve Yeni Şafak gaze-
tesinin devletin söylemlerini daha gür bir şe-
kilde duyulmasını sağlamaya çalıştığı açıkça 
görülmektedir. Bu süreçte Yeni Şafak, devlet 
ile halk arasında bir köprü vazifesi görmüştür. 
Haber metinlerinde kullanılan kelime seçim-
lerine bakıldığında gazetenin yayın politika-
sıyla paralel bir şekilde metinleri kurguladığı 
sonucuna varılabilmektedir. Özellikle muha-
lefet partileri ile paralel basına yönelik konu-
ya ilişkin haber metinlerinde seçilen kelimeler 
gazetenin haber üretim sürecinde nesnel dav-
ranmadığını ve belirli bir ideoloji perspekti-
finde haber metinlerini ve görsellerini seçtiği 
sonuçlarına varılabilmektedir. Bu çıkarım, 
Yeni Şafak gazetesinin bir fikir gazetesi oldu-
ğunun ortaya koyulması açısından önemlidir. 
Özellikle hükümetin söylemlerinin ön plana 
çıkartıldığı; buna karşılık muhalefet partileri-
nin söylemlerinin düzenli olarak eleştirildiği 
sonucuna varılmıştır. 

Son kertede, manşet ve/veya sürmanşet bir 
gazetenin ideolojisinin açıkça yansıtıldığı yer-
dir. Araştırmaya dâhil edilen süre içerisindeki 

manşet ve sürmanşetler de Yeni Şafak gazete-
sinin terörü lanetleyici, devletin terörle müca-
delesini devam ettireceği ifadesini yinelendiği 
ve yaşanan olayı kınayan bir dil kullandığı 
tespit edilmiştir. Netice itibariyle Yeni Şafak 
araştırmaya konu olan süreçte yüksek oranda 
devletin resmi makam ve otoritelerinin söy-
lemlerine yer vermiştir. Bu durum gazetenin 
haberleri veriş şeklindeki objektifliğini belir-
leme noktasında önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim of this study is to examine the coverage on printed media of the raid carried out by PKK 
terrorist organization in Dağlıca - Yüksekova on 06.09.2015 by using content and discourse 
analysis of the example of Yeni Şafak Newspaper which has a centralized-conservative political 
view. Within this context, on the first part of the paper, ownership structure of Turkish media has 
been studied through the example of Yeni Şafak Newspaper. On the research step, news reports 
and photos collected by using archive review method have been added to the study. Reference 
time of the study has been limited with the period of time when Yeni Şafak Newspaper covered 
Dağlıca attack on its front page and therefore between 07.09.2015 - 11.09.2015 (5 days peri-
od) will be used as based on the extent of the research. Within the scope of the research, news 
reports with “Dağlıca attack” content constitute the population. News reports with “Dağlıca 
attack” contents on headlines and subheadings on the first page of the newspaper and associated 
pages between the determined date range on “Yeni Şafak Newspaper”, which is the sample of 
this population, has been determined as the unit for the research. Content analysis method has 
also been used in order to reveal the way of coverage of Dağlıca raid in Yeni Şafak Newspaper 
in the light of quantitative data. Within the scope of this research, the subjects included in the 
population on the first page which is the display page of Yeni Şafak Newspaper and associated 
pages have been included in the study. In the research, for how many days Dağlıca attack had 
been given on the headline or on subheadings; for how many days reports related to the subject 
had been on the first page; how many reports and photos related to the subject have been given 
place in the determined time period in total; have been studied. Yeni Şafak Newspaper’s way of 
coverage of Dağlıca attack that occurred on 06th September 2015, which constitutes the univer-
se of the study, will be examined by using content and critical discourse analysis. News reports 
and photos collected by using archive review method will be included in the study. Reference 
time of the study has been limited with the period of time when Yeni Şafak Newspaper covered 
Dağlıca attack on its front page and therefore between 07.09.2015 - 11.09.2015 (5 days peri-
od) will be used as based on the extent of the research. Within the scope of the research, news 
reports with “Dağlıca attack” content constitute the population. News reports with “Dağlıca 
attack” contents on headlines and subheadings on the first page of the newspaper and associated 
pages between the determined date range on “Yeni Şafak Newspaper”, which is the sample of 
this population, has been determined as the unit for the research. Van Dijk’s critical discourse 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

analysis method has been used in order to reveal how Dağlıca attack had been addressed and 
covered on Yeni Şafak Newspaper, and to determine the relation between news language and 
discourse. Hereby, news texts and headlines related to Dağlıca attack have been examined by 
using discourse analysis method. While conducting discourse analysis of news reports and rela-
ted headlines; thematic structure of the report analysis, lexical and syntactic examinations and 
rhetoric analysis has been performed. In lexical examination, selection of the words formed by 
structure related to the world view constitutes one of the most important parts of the analysis. 
In syntactic examination, situations of simplicity or complexity, lengthiness or shortness and 
active or passive will be examined. In rhetoric analysis, news report being tried to establish 
persuasiveness by using numbers, quotes from parties and witnesses to make it convincing and 
persuasive, statements given by using quotation marks and author of the news report creating it 
without any comment will be examined. Content analysis method has also been used in order to 
reveal the way of coverage of Dağlıca raid in Yeni Şafak Newspaper in the light of quantitative 
data. Within the scope of this research, the subjects included in the population on the first page 
which is the display page of Yeni Şafak Newspaper and associated pages have been included 
in the study. In the research, for how many days Dağlıca attack had been given on the headline 
or on subheadings; for how many days reports related to the subject had been on the first page; 
how many reports and photos related to the subject have been given place in the determined 
time period in total; has been studied. In the research, importance of reports regarding the attack 
on the first page has been evaluated within the context of location of the report and photo(s) (if 
any) on the page and their footprint or size on the page. In the evaluation regarding to the loca-
tion on the page, the most valuable slot of the page has been accepted as the headline, then sub-
heading and other news on the page have been determined; and the least important slot has been 
evaluated as news located at the bottom of the page. And in terms of the size of slot reserved 
for the news, size values have been sorted from the biggest to smallest as full page (64 units), 
3/4 of the page (48 units), half of the page (32 units), quarter of the page (16 units) half of the 
quarter-page (8 units), half of which (4 units), single slot (2 units) and headline/announcement 
(1 unit). Also, the relation between main theme and news report number on the Dağlıca attacks 
news have been determined in the light of numeric data, hereby ideology of the news related to 
the attack has been determined. Finally, in the light of numeric data, it has been revealed that 
if images supporting the content had been used on the coverage of the news of Dağlıca attacks. 
In the last instance, headline and/or subheading are the place where ideology of a newspaper is 
reflected. On the headlines and subheadings of the time period included in the research, it has 
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been determined that Yeni Şafak newspaper had been using a language that condemns terror, at 
which the statement that the state would keep fighting terror is repeated and that reprobates the 
incident happened. Consequently, in the time period questioned in the research, Yeni Şafak has 
given a wide coverage to discourses of state’s official authorities. This situation is important at 
the point of determining the objectivity of newspaper’s way of covering the news.
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“LIFE IN THE IRON MILLS” DE ENDÜSTRİYEL KAPİTALİZMİN ETİĞİ 
VE POLİTİKASI1

THE ETHICS AND POLITICS OF INDUSTRIAL CAPITALISM IN “LIFE 
IN THE IRON MILLS”

Çiğdem PALA MULL
Muğla Sıtkı Koçman University, Western Languages and Literatures, Muğla / Turkey 

Öz: Rebecca Harding Davis’in Life in the Iron Mills 
adlı kısa romanı sosyal romanın öncü örneklerinden biri 
sayılır. Eserde, 1830’lu yılların başlarında Amerika’da 
fabrikalarda çalışan göçmen işçilerinin dayanılmaz 
yaşam ve çalışma koşulları bütün çıplaklığıyla gözler 
önüne serilmiştir. Davis, romanında çok önemli sosyal 
sorunlara değinmektedir ancak sanayileşmenin insan 
hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini eleştiren fikirleri 
romanın tamamında ve özellikle sonunda sunulan dini 
ahlak söylemi nedeniyle etkisiz hale gelmiştir. Belirli 
bir dinin gelenekleriyle kısıtlanmış soyut ve zamana 
bağlı olmayan bir ahlak anlayışı, bütün insanlara 
adalet, özgürlük ve eşitlik talep eden bir etik anlayışı 
ile kıyaslandığında otoriter bir ahlaktır.  Her ne kadar 
Davis, dini söylemin gücü ellerinde bulunduranlar 
tarafından kötüye kullanılabileceğinin farkında olsa 
da, eserinde alternatif bir etik anlayışı öne süremez.  
Eğer Davis söylemide ilahi bir otoriteyi kullanmak 
yerine insani çözümler önerseydi, romanın politikası 
daha etkili olabilirdi.

Anahtar Kelimeler: Rebecca Harding Davis, Life 
İn The Iron Mills, Endüstriyel Kapitalizm, Sosyal 
Roman, Etik

Abstract: Rebecca Harding Davis’ “Life in the 
Iron Mills” is considered an early example of social 
fiction.  It is a powerful story that demonstrates the 
wretched living and labor conditions for the immigrant 
factory workers during the early 1830s.  Although 
Davis deals with very important social issues, the 
ideological problem with her story is that the social 
ideas about the dehumanizing effects of industrialism 
were softened and became ineffective by religious 
ideas presented throughout and specifically at the 
end of her story. This study argues that the timeless 
and abstract morality based solely on the conventions 
of a specific religion is an authoritative morality as 
opposed to a contextual ethics that requires justice, 
fairness, freedom and equality for all human beings.  
Although Davis demonstrated her awareness of the 
manipulative uses of religious discourse in the hands 
of power, in “Life in the Iron Mills” she was not 
able to present an alternative morality.  Davis’  story 
could be politically effective if she would present 
her solutions inside the realm of ‘human’ in actual 
circumstances rather than invoking ‘divine’ authority 
to her rhetoric.

Key Words: Rebecca Harding Davis, Life İn The 
Iron Mills, Industrial Capitalism, Social Novel, 
Ethics
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In “Life in the Iron Mills”, Rebecca Harding 
Davis’s portrayal of the inhuman living con-
ditions of the immigrant mill workers is con-
sidered an early example of social fiction.  In 
“A Biographical Interpretation,” Tillie Olsen 
writes about the radical politics of the “Life 
in the Iron Mills” and the story’s pioneering 
depiction of the working people characters: 

In the consciousness of liter-
ary America, there had been 
no dark satanic mills; outside 
of slavery, no myriads of hu-
man beings whose lives were 
“terrible tragedy…a reality 
of soul starvation, of living 
death.”  When industry was 
considered at all, it was an 
invasion of pastoral harmony, 
a threat of materialism to the 
spirit.  If working people ex-
isted—and nowhere were they 
material for serious attention, 
let alone central subject. (88)

In Davis’s story, working people finally be-
came a subject of great importance.  In “Life 
in the Iron Mills,” the wretched living and 
labor conditions for the immigrant factory 
workers during the early 1830s are presented 
vividly to the conscience of the readers.  Jane 
Atteridge Rose describes “Life” as “a dense 
compression of disturbing images and ideas” 
(14).  It is a powerful story that demonstrates 

the power of a hostile industrialized world to 
kill human potential.  In her essay “The Ter-
rible Question of ‘Life in the Iron Mills,’” 
Jean Pfaelzer comments on the political in-
fluence of the story: “Davis did in fact reveal 
the victory of industrial labor and industrial 
consciousness over a craft-based, farm-based, 
and slave-based economy; she showed how 
the urban factory life dehumanized the im-
migrant working class, and she exposed the 
effects of mill work on women” (25).

Even though “Life in the Iron Mills” deals 
with very important social issues, the ideo-
logical problem with Davis’s story is that the 
social ideas about the dehumanizing effects of 
industrialism were softened and became inef-
fective by religious ideas presented through-
out and specifically in her ending.  As Sharon 
Harris aptly observes, the issue of Christianity 
in this text has probably caused the most dif-
ficulty for Davis scholars.  In her essay “Be-
tween Bodies of Knowledge there is a Great 
Gulf Fixed: A Liberationist Reading of Class 
and Gender in ‘Life in the Iron Mills’,” Sheila 
Hassell Hughes calls Davis’ text “a tale that 
is radically political yet particularly Christian 
in its lineage and historical trajectory” (114).  
I will argue that Deborah’s conversion to 
Quakerism at the end of the story takes away 
from the social impact of the story.  Davis’s 
message in the end comes out as more spiritu-
al than progressive. The timeless and abstract 
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morality based solely on the conventions of a 
specific religion is an authoritative morality 
as opposed to a contextual ethics that requires 
justice and fairness, freedom and equality for 
all human beings.  Thus, Davis’ move to-
wards the promotion of a religious morality 
in the story dilutes her political message. It is 
difficult to reconcile Davis’ radical message 
with the religious, specifically Christian, fea-
tures of her story.

In “The Discernment of Perception: An Ar-
istotelian Conception of Private and Public 
Rationality,” Martha Nussbaum comments 
on the Aristotelian concept of morality: “Ar-
istotelian deliberation, as I conceive of it, is 
concerned very deeply with one general no-
tion above all: the notion of the human being.  
The starting point of an Aristotelian inquiry 
in ethics is the question, ‘How should a hu-
man being live?’” (95). The ethical emphasis 
on human rather than universal and abstract 
rules is necessary for democracies. Ethics 
based on reason and actual human circum-
stances and morality based on religious con-
victions differ because of the latter’s attach-
ment to strict rules. As John Horton, in his 
essay “Life, Literature and Ethical Theory,” 
argues “deep, partisan emotional attachments 
are always a potential threat to an ethical or-
der in which treating people in accordance 
with their deserts plays a fundamental role” 
(93).  The ethical includes matters of political 

morality such as justice, freedom and equal-
ity.  In “Life in the Iron Mills,” Davis is pro-
moting a morality based on religion rather 
than the morality based on humans’ right to 
live in a dignified, just, humane manner.  Her 
gesture towards religion takes her away from 
an effective discussion of her politics.  The 
rhetoric of religious morality in a context out-
side the human realm goes against the basic 
concepts of democracy because it is used to 
maintain the patterns of subordination and 
domination and help the ones who benefit 
from the status quo. 

Sheila Hassell Hughes comments on the time 
period when “Life in the Iron Mills” first 
came out.  It was published in the April 1861 
issue of the Atlantic Monthly:

during a period variously iden-
tified as Victorian, Romantic, 
or Sentimental.  By the time of 
the Civil War, after Transcen-
dentalism’s heyday and before 
the rise of the Social Gospel 
Movement, the popular mor-
al ethos was something of a 
stew…. The mix still betrayed 
ingredients of Puritan and Ro-
mantic notions of individual-
ism, intuition, and symbolism, 
but was now accompanied by 
a generous new dose of so-
cial conservatism.  Distasteful 
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hints of doctrine were sweet-
ened by just the right amount 
of religious feeling.  (113)

In “Life in the Iron Mills,” Davis created a 
story that had social, political, and religious 
concerns all tied to one another.  Davis’s story 
has been described as the “Uncle Tom’s Cabin 
of American capitalism.” In fact, “Life in the 
Iron Mills” has more in common with Uncle 
Tom’s Cabin than the suggested political con-
tent.  Both writers make use of religious mo-
rality while dealing with social and political 
problems.  Both of them address their readers 
directly and try to appeal to their sentiments.  
In his essay, “Direct Addresses, Narrative 
Authority, and Gender in Rebecca Harding 
Davis’ ‘Life in the Iron Mills’” Kirk Curnutt 
connects this with the tradition of women 
writers in the nineteenth century: “As criti-
cism continues to investigate the rhetorical 
power by which nineteenth-century storytell-
ers established their narrative authority, the 
idea of ‘realistic effects’ should be recuper-
ated to explore how women writers in par-
ticular appeal to a communal vision of the 
real” (163).

These two women writers share similar vi-
sions of social reform arising out of moral 
reform.  Similar to Harriet Beecher Stowe’s 
solution to racism and slavery, the solution 
Davis brings to the evils of industrial capi-
talism is in the embracing of a silent, loving 

Christianity.  By appealing to the common 
readers’ sense of religiosity, they establish 
their authority as writers.  This way they are 
imposing a certain type of religious morality 
on people in general.  

In “Benevolent Maternalism and Physical-
ly Disabled Figures: Dilemmas of Female 
Embodiment in Stowe, Davis, and Phelps,” 
Rosemarie Garland Thompson sums up the 
morality presented by Stowe and Davis as 
“benevolent maternalism”:

Where capitalism posits a 
market economy governed by 
contractual relations, benevo-
lence posits a moral economy 
of obligations based on the 
human sympathy preached 
by Christianity.  Maternal 
benevolence, then, is an indi-
vidual social contract enacted 
by a woman who sees her own 
will, her covenants with God 
and her fellow humans, and 
her capacities for innovative 
action as extending far be-
yond the realm of daily needs 
and kinship circles. (564)

This maternal benevolence based on the ideas 
preached by Christianity becomes problem-
atic when it excludes people, accentuates the 
differences among them, and help maintain 
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the systems of oppression rather than promot-
ing justice, freedom, and equality for all.

In her book Rebecca Harding Davis and 
American Realism, Sharon M. Harris com-
ments on the dominant ideas of the time: “Pri-
or to 1865, American literature, like American 
thought, was decidedly religiocentric, and the 
1850s, as Jane Tompkins has pointed out, saw 
a tremendous upsurge in millenarianist reviv-
alism; the sentimental fiction of the period by 
Stowe, Warner, and Cummins captured and 
edified those beliefs” (49).

Although Harris is aware of the religious 
undertones of Davis’s story, she argues that 
Davis was in fact critical of the passive Chris-
tian stance and demonstrated this in her story 
through the narrator’s use of irony.  Harris’s 
reading of “Life in the Iron Mills” emphasiz-
es the religious language and imagery of the 
text only as an ironical aspect of form.  Ac-
cording to Harris “each level of the narrative 
structure addresses the issue of language as 
an instrument of power, and each challenges 
passive, traditional Christianity as a solution 
for the nation’s ills” (29).  The three levels of 
the story are the three concentric rings of the 
narrator’s, Deb’s and Wolfe’s story with korl 
woman in the center of it.  The story moves 
from the outside circle towards the center, 
then goes back to the narrator.  Harris argues 
that: “Each level also revolves around a par-
ticular question: for the narrator’s frame, it 

is the question of an awareness of quotidian 
existence; for Deb’s stratum, it is the question 
of compassion; and for Hugh’s realm, it is ap-
propriately that of art, since Davis herself is 
questioning the old forms creating new” (29).  
Even though Davis was aware of the possi-
ble misuses of a religion-based morality by 
the people in power and tried to step out of 
that type of thinking, she was trapped in the 
conventions of the time, of her class, of her 
status. 

Unlike the sympathetic narrator of Uncle 
Tom’s Cabin, the narrator of the “Life in the 
Iron Mills” is distant to her audience almost 
to a point of hostility.  The narrator is a mem-
ber of the upper class, she is an outsider to the 
class she is observing and inviting her readers 
to observe.  Pfaelzer comments that:

The frame tale encourages 
identification across class 
lines, invoking sympathy 
while at the same time distanc-
ing the reader from the story’s 
black and Welsh working-
class characters through the 
use of dialect, foreign phrases, 
and elevated vocabularies, 
through a series of spectators 
who guide us “downward” and 
interpret for us, and through 
the stereotypical feminizing 
of working –class men. (29)
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Throughout the story, the narrator is address-
ing the readers directly and inviting them to 
take a look at the lives she is presenting.  The 
narrator is a socially privileged person writing 
to inform the privileged class about the poor 
and underprivileged.  I think that the narra-
tor represents Rebecca Harding Davis’s own 
ideas and her self-criticism and apology for 
being distant to the lives of the lower class: 

There is a curious point for 
you to settle, my friends, who 
study psychology in a lazy, 
dilettante way.  Stop a mo-
ment.  I am going to be hon-
est.  This is what I want you 
to do.  I want you to hide your 
disgust, take no heed to your 
clean clothes, and come right 
down with me, --here, into the 
thickest of the fog and mud 
and foul effluvia.  I want you 
to hear this story. (13). 

In “‘These mill-hands are gettin’ onbearable’: 
The Logic of Class Formation in ‘Life in the 
Iron Mills’ by Rebecca Harding Davis,” Wil-
liam L. Watson comments on the significance 
of the frame story told by a genteel, intellectu-
al narrator.  According to Watson, the contrast 
between the narrator and the characters of the 
story emphasizes the class differences among 
them: “Life in the Iron Mills” may have staked 
a place in literary history based on its graphic 

depiction of that industrial town…but as in 
the case with the framing narratives of mid-
century southwestern humor, Harding’s local 
characters are always seen from the point of 
view of a narrator who is manifestly not one 
of the locals” (134). The narrator’s language 
in contrast with the workers of the iron mills 
emphasizes the insurmountable differences 
between them.  Davis invites her audience to 
“come down and look at this Wolfe (25), the 
Welsh immigrant worker who lived in the old 
house where the narrator is living now: 

Be just: when I tell you about 
this night, see him as he is.  
Be just, --not like man’s law, 
which seizes on one isolated 
fact, but like God’s judging 
angel, whose clear, sad eye 
saw all the countless can-
kering days of this man’s 
life, all the countless nights, 
when, sick with starving, his 
soul fainted in him, before it 
judged him for this night, the 
saddest of all. (26)

Here Davis is contrasting man’s law with 
God’s justice.  Her distrust in the fairness 
of man’s law and her belief in divine justice 
prepare the reader for the catastrophic end-
ing of Hughes’s life in his own hands as a re-
sult of being confined to jail for a long time 
and Deb’s consequent spiritual rebirth after 
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joining the Quaker woman.  The solution to 
the inhuman conditions that the mill workers 
had to go through comes not from a social-
ist reform but from the silent acceptance of a 
peaceful religious belief.

Davis continues to describe Wolfe as “A mor-
bid, gloomy man, untaught, unled, left to feed 
his soul in grossness and crime, and hard, 
grinding labor” (25).  Yet he is also creative 
and sophisticated in different ways, “Think 
that God put into this man’s soul a fierce thirst 
for beauty, --to know it, to create it; to be—
something, he knows not what, --other than 
he is” (25).  The statue of a woman that he 
carved out of korl is his way of expressing his 
longing for a life better than his present one: 
“There was not one line of beauty or grace 
in it: a nude woman’s form, muscular, grown 
coarse with labor, the powerful limbs instinct 
with someone poignant longing. One idea: 
there it was in the tense, rigid muscles, the 
clutching hands, the wild, eager face, like that 
of a starving wolf’s” (32). According to Pfa-
elzer, “Unique in American literature before 
works by such turn of-the-century socialists as 
Theodore Dreiser, Jack London, and Ignatius 
Donnely, the statue signifies the growth of a 
rebellious working-class consciousness”(42).  
Unfortunately, the korl woman was kept be-
hind a curtain by the narrator because “it is 
such a rough, ungainly thing” (64).

Throughout the story, Davis attempts to call 

attention to the humanity of the characters 
she is presenting.  Although these charac-
ters are trying to survive in desperate living 
and working conditions that allow only basic 
physical functions, their feelings, emotions, 
raw artistic talents are emphasized by the nar-
rator. After describing Deborah’s attraction to 
Hugh and her awareness of Janey’s place in 
Hugh’s heart, the narrator addresses the audi-
ence: “You laugh at it?  Are pain and jealousy 
less savage realities down here in this place 
I am taking you to than in your own house 
or your own heart, --your heart, which they 
clutch at sometimes?  The note is the same, I 
fancy, be the octave high or low” (23).  Con-
stantly reminding the readers that they need 
to rethink and revise their views, “What do 
you make of a case like that, amateur psy-
chologist?” (12), Davis is trying to convince 
the readers that there is much more to these 
characters than what meets the eye.  Yet, 
through the narrator, Davis also reveals that 
hers is not true sympathy.

In “Life in the Iron Mills,” Davis repeatedly 
comments on Deb’s physical appearance: 
“When she walked, one could see that she 
was deformed, almost a hunchback” (17), 
she had blue lips and watery eyes.  The narra-
tor connects Deb’s physical deformity to her 
moral character:

Miserable enough she looked, 
lying there on the ashes like 
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a limp, dirty rag, --yet not an 
unfitting figure to crown the 
scene of hopeless discomfort 
and veiled crime: more fit-
ting, if one looked deeper into 
the heart of things, --at her 
thwarted woman’s form, her 
colorless life, her waking stu-
por that smothered pain and 
hunger, --even more fit to be a 
type of her class. (21)

Although the narrator tries to present Deb as 
a complex human being, her description of 
Deb’s body and character reduces Deb to a 
“type of her class.”  The acute awareness of 
the class differences between the narrator and 
the characters she is presenting causes the dis-
tance and the hostility of her tone.  In her 
essay “The Terrible Question of ‘Life in the 
Iron Mills’” Jean Pfaelzer comments that:

Morality resides in sympa-
thy rather than justice.  Ellen 
Moers suggests that the moral 
goal of women’s social fiction 
is to reveal the humanity of 
a class or race by making its 
voice heard; the task of such 
fiction is to protect against the 
social risks of ignoring that 
voice.  Thus, Davis’s most 
serious condemnation is the 
failure of the prosperous visi-

tors (and, by extension, the 
comfortable reader) to show 
true sympathy for the new in-
dustrial working class. (44)

Besides the working class characters, Deb 
and Wolfe, Davis also introduces several 
upper class characters.  These men visit the 
iron mills at night and spend some time ob-
serving the workers.  They all show interest 
in Wolfe’s artistic creation but they fail to 
understand his longing for a better existence 
and help improve his living conditions.  Each 
man tries to rationalize his lack of true sym-
pathy and inaction.   

Kirby, the factory owner’s son, forswears 
any responsibility for Hugh Wolfe, saying, “I 
wash my hands of all social problems, --slav-
ery, caste, white or black.  My duty to my 
operatives has a narrow limit,…the pay-hour 
on Saturday night” (35).  Through Kirby, Da-
vis also critiques the capitalists’ use of reli-
gion when it suits them.  He finds an escape 
in Christian rhetoric when asked how he is 
going to deal with an artist among the mill 
workers: “I have no fancy for nursing infant 
geniuses.  I suppose there are some stray 
gleams of mind and soul among these wretch-
es.  The Lord will take care of his own; or else 
they can work out their own salvation” (34). 
Davis is aware of the political exploitation 
of Christian values by the people in power.  
She also knows that Christian charity by itself 
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isn’t enough to elevate the life standards of 
the mill workers:

Is that all of their lives? --of 
the portion given to them and 
these their duplicates swarm-
ing the streets to-day?—noth-
ing beneath?—all? So many a 
political reformer will tell you, 
--and many a private reform-
er, too, who has gone among 
them with a tender heart with 
Christ’s charity, and come out 
outraged, hardened. (15)

Dr. May is another example of the upper class 
member who fails Hugh.  Dr. May prompts 
Hugh, “God has given you stronger powers 
than many men,” urging him, “make your-
self what you will.  It is your right.”  Hugh’s 
simple response, “I know. Will you help me?” 
(37) brings out no response from the doctor, 
whose sympathy lacks commitment.  Mitch-
ell, the intellectual, best understands Wolfe 
and his creation. “It asks questions of God,” 
he explains, “and says, ‘I have a right to 
know.’ Good God, how hungry it is!” (34). 
But ultimately he also rationalizes his detach-
ment.  Like the narrator, Mitchell is keenly 
aware of the gap between the wealthy capi-
talists and the workers.  As a product of his 
class, he voices the writer’s idea that the so-
lution to the exploitation of the workers must 
come from the workers themselves:

Reform is born out of need, 
not pity.  No vital movement 
of the people’s has worked 
down, for good or evil; fer-
mented, instead, carried up the 
heaving, cloggy mass.  Think 
back through history, and you 
will know it…Someday, out 
of their bitter need will be 
thrown up their own light-
bringer, --their Jean Paul, their 
Cromwell, their Messiah. (39)

In his essay “Life in the Iron Mills: a Nine-
teenth-Century Conversion Narrative,” Wil-
liam H. Shurr argues that the bourgeois 
Mitchell is “an earlier convert to a kind of 
vague but intensely personal Christian uto-
pianism” (250) which is more religious than 
either socialist or social.  He concludes than 
Mitchell is, in fact, the tale’s anonymous nar-
rator.

It is also Mitchell who helps Wolfe compre-
hend the problem of the working class with 
his sarcastic comment, “Yes, money,--that is 
it,” “You’ve found the cure for all the world’s 
diseases” (38).   Mitchell’s words give Deb 
the idea and the encouragement to steal 
Mitchell’s wallet and give to Wolfe, “But it is 
hur right to keep it” (45).  Wolfe’s first reac-
tion to the stolen wallet is to return it to its 
owner.  Yet he cannot help but question “Was 
it not his right to live as they, --a pure life, 
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a good, true-hearted life, full of beauty and 
kind words?” (46) Hugh Wolfe’s decision to 
keep the money after considerable thinking 
and soul searching brings the judgement day 
for Wolfe: “‘Circuit Court.  Judge Day.  Hugh 
Wolfe, operative in Kirby & John’s Loudon 
Mills.  Charge, grand larceny.  Sentence, 
nineteen years hard labor in penitentiary’” 
(50). Wolfe was only nineteen and already 
tired and consumptive when he received this 
punishment so his sentence was in fact life in 
prison.  

Later on the jailer relates Wolfe’s reaction to 
his sentence: “These mill-hands are gettin’ 
onbearable.  When the sentence was read, he 
just looked up, and said the money was his by 
right, and that all the world had gone wrong” 
(51).  As Rose argues “[Wolfe’s] crime, as 
an act of desperation, prove[s] the failure of 
society to provide an environment for soul 
fulfillment” (15).  Wolfe’s understanding of 
right and wrong and justice does not mean 
anything in a world where he is excluded.  
Together with the economic and political sys-
tems, the justice system offers no solution to 
Hugh’s search for a meaningful life.  Hugh 
ends up taking his own life ironically with a 
piece of iron that he sharpened on the prison 
bars while Deb is listening in the next cell.  
Hugh lies “quite still, his arms outstreched,” 
with only “the black nauseous stream of blood 
dripping slowly from the pallet to the floor” 

(61), resembling Christ’s crucifixion.

After Hugh’s sacrificial death, Deborah’s re-
demption completes the story’s mythic struc-
ture.  The Quaker woman, who comes after 
Wolfe’s death, offers salvation for Deb in re-
ligious form: “Only one woman.  She came 
late, and outstayed them all.  A Quaker, or 
Friend, as they call themselves.  I think this 
woman was known by this name in heaven” 
(61).  The Quaker woman presents Deb with 
the chance for a new life. The narrator says, 
“There is no need to tire you with the long 
years of sunshine, and fresh air, and slow, pa-
tient Christ-love, needed to make healthy and 
hopeful this impure body and soul”(63). Deb-
orah’s conversion saves her impure body and 
soul.  Her soul was impure with the thoughts 
that they too deserve to live a decent life, 
they too deserve to have money. Sharon Har-
ris comments that: “Though Davis does not 
idealize the Quakers, they most often repre-
sent her alternative spiritual perspective. For 
decades, New England authors had employed 
Quaker characters in their writing as symbols 
of Puritan persecution, but Davis carried no 
New England guilt that needed to be thus ex-
purgated” (53-54).

Although Davis demonstrates her aware-
ness of the manipulative uses of religious 
discourse in the hands of people in power, in 
“Life in the Iron Mills,” she wasn’t able to 
present an alternative morality based solely 
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on justice, fairness, freedom, and equality for 
human beings.  Davis’s story could be politi-
cally effective if she would present her solu-
tions inside the realm of the human in actual 
circumstances rather than invoking divine 
authority to her rhetoric.  A secular, human-
ist reason and politics instead of the religious 
one that Davis uses would give ethical and 
political agency to human beings.  Yet, Da-
vis’s story is presented through a Christian 
lens from the beginning:  

I dare not put this secret into 
words.  I told you it was 
dumb.  These men, going by 
with drunken faces and brains 
full of unawakened power, do 
not ask it of society or of God.  
Their lives ask it; their deaths 
ask it.  There is no reply.  I will 
tell you plainly that I have a 
great hope; and I bring it to 
you to be tested.  It is this: that 
this terrible dumb question 
is its own reply; that it is not 
the sentence of death we think 
it, but, from the very extrem-
ity of its darkness, the most 
solemn prophecy which the 
world has known of the Hope 
to come. (14)

Despite her argument that Davis’s story is 
in fact critical of passive Christian morality, 

Sharon Harris nevertheless agrees with many 
critics that “this [passage] certainly seems to 
suggest a traditional Christian response, the 
reliance upon ‘a pitying God.’”(50) Yet Har-
ris goes on to say that “Davis challenges her 
readers’ traditional securities: Egoism, Pan-
theism, passive Christianity” (50).  We can 
see this continuous tension in “Life in the 
Iron Mills” between a traditional Christian 
morality and a radical socialism that tries to 
break free from it.  Nevertheless, the religious 
language and imagery continuously imbue 
the narrator’s presentation of the story: “It 
[the story] will, perhaps, seem to you as foul 
and dark as this thick vapor about us, and as 
pregnant with death; but if your eyes are free 
as mine are to look deeper, no perfume-tinted 
dawn will be so fair with promise of the day 
that shall surely come” (14).

Davis announces “The promise of the day” 
in the beginning and closes her story with 
the same promise. The end of the frame story 
tells us that the narrator comes across the korl 
woman hidden behind a curtain in the corner 
of her library: “While the room is yet steeped 
in heavy shadow, a cool, gray light suddenly 
touches its head like a blessing hand, and its 
groping arm points through the broken cloud 
to the far East, where, in the flickering, nebu-
lous crimson, God has set the promise of the 
Dawn” (65).  In the end, the korl woman re-
minds us of the upper class narrator and the 
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writer Rebecca Harding Davis, aiming to 
reach out but nevertheless trapped in the limi-
tations of her surroundings. Seeming to offer 
an optimistic future, the religious language 
and the imagery, here, reinforces the failure 
and hopelessness of achieving real equality 
and justice.  
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GÖRME ENGELLİLERE ANA DİLDE TÜRKÇE EDEBİYAT OSMANLI 
TÜRKÇESİ VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE 

YAPILAN ÇALIŞMALARA KISA BİR BAKIŞ1

A BRIEF OVERVIEW OF THE STUDIES CONDUCTED ON TEACHING 
TURKISH LANGAUGE LITERATURE OTTOMAN TURKISH AND 

TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE VISUALLY 
IMPAIRED IN MOTHER TONGUE 

Serdar BULUT
Giresun Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü, Giresun / Türkiye 

Öz: Bu çalışmamızda görme engellilere Ana dilde Türkçe, 
Edebiyat ve Osmanlı Türkçesi öğretimi ile Yabancı Dil 
Olarak Türkçe öğretimi adına yapılan tez, kitap, makale 
ve tebliğ çalışmaları üzerinde durulacaktır. Bir bibliyog-
rafya formatında hazırlanan çalışmamızda ayrıca yapılan 
çalışmaların içeriği, amacı ve katkıları da ele alınacaktır. 
Asıl itibariyle çalışmamız bibliyografya çalışması gibi 
düşünülse de özellikle dört ayrı kategori şeklinde ana dil 
olarak Türkçe öğretimi, Edebiyat, Osmanlı Türkçesi ve 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ülkemizde 
yapılan çalışmaları konuları ele alış itibari, metotları, kap-
samları, oluşturulma amaçları, sınırlılıkları gibi noktalardan 
da değerlendirecektir. Çalışmamızın ilk bölümünde giriş 
bölümü oluşturulacak ve burada engelliler özellikle görme 
engellilerle alakalı bilgiler verilecektir. Görme engellilerin 
dünya ve Türkiye’deki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında 
geniş kapsamlı veriler açıklanacaktır. Çalışmamızın sonuç 
kısmında yapılan çalışmaların sayıları, alana yaptığı katkıları 
görme engellilere Ana dilde Türkçe, Edebiyat, Osmanlı 
Türkçesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimi açısından 
farklı farklı ele alınacaktır. Bu çalışmaların artarak devam 
etmesi sonucunda da hem engelliler toplumun önemli bir 
parçası olacak hem de Türkçe hem ana dil olarak hem de 
yabancı dil olarak dünyanın sayılı dillerinden biri haline 
gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelliler, Ana Dilde Türkçe 
Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Bibliyog-
rafya, Edebiyat, Osmanlı Türkçesi

Abstract: In this study we will focus on books, articles and 
thesis written on teaching Turkish language, literature, Otto-
man Turkish and teaching Turkish as a foreign language to 
the visually impaired. In this study, particularly the content, 
aim and contributions of these studies will be discussed.  
Although this study considered as a bibliography especially 
in four separate categories Turkish as a mother tongue, 
literature, studies carried out in our country in the field of 
teaching Turkish as a foreign language will be evaluated 
in terms of methods, scopes, creation purposes. In the first 
part of the study the introduction section will be created 
and here information related to disabilities especially for 
visually impaired will be provided. Extensive data will be 
announced about education and training activities of the 
visually impaired in Turkey and all over the world. In the 
conclusion part of the study, the number of the studies in 
this field will be discussed in terms of literature, Ottoman 
Turkish and Teaching Turkish as a Foreign Language. As 
a result of the increase in these studies people with dis-
abilities will be an important part of the community and 
Turkish will become one of the world’s leading languages.

Key Words: Blind, Teaching Turkish in mother language, 
Teaching Turkish as a Foreign Language, Bibliography, 
Literature, Ottoman Turkish
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1.GİRİŞ

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Kaşgarlı 
Mahmut ile başlayan bir süreçtir. “Yabancı 
dil öğretiminde temel amaç, hedef toplumla 
yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olmaktır. 
Yabancı dil eğitimi, kültür öğretimini de içi-
ne alan bir süreçtir. Yabancı dil öğrenenlere, 
hedef dili, ana dili gibi konuşabilme ve farklı 
kültürel olaylar karşısında kendini doğru ifa-
de edebilme becerileri ancak kültür aktarımı 
ile kazandırılabilir (Yılmaz & Ertürk Şenden 
2015: 189).” Bu kültür aktarımı görme engel-
liler açısından daha önemli olmakla birlikte 
aslında daha zorlu bir süreçtir.

 “Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünya 
genelinde 45 milyon görme engelli vardır. 
Türkiye genelinde ise 77 bin görme engel-
li vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayı da 
Türkiye genelindeki engelli nüfusun % 3’üne 
denk gelmektedir (Bulut 2012: 140).” Bu 
rakamlar gösteriyor ki ülkemiz başta olmak 
üzere dünya genelinde görme engellilerin sa-
yısı azımsanmayacak kadar fazladır. 

Görme engellilere özel eğitim açısından bak-
tığımız zaman aşağıdaki şekilde sınıflandırıl-
dıkları görülmektedir: 

“Bedensel Özellikleri Yönünden Görme 
Özürlü Olanlar

a. Körler
b. Az görenler  (Özgür 2013: 24)”

Eğitsel açıdan bu terimlerin açıklaması aşağı-
daki şekildedir:

Görme Özürlü Olanlar:

“Kör: Eğitsel olarak sadece kabartılmış altı 
noktayla (Braille Alfabesi) yazıyı okuyabilen, 
dokunma ve işitme ile ayrıca sağlam kalan 
duyularını kullanabileceği eğitim ortamları-
na gereksinimi olan bireylerdir (Özgür 2013: 
57). Görme engellilerin okuyup yazmak için 
kullandıkları, noktalardan oluşan kabart-
ma bir yazı sistemi bulunmaktadır. 1809’da 
Fransa’da doğan ve küçük yaşta gözlerini 
kaybeden Luis Braille tarafından 1825’te 
icat edilmiş bu yazı, resim kartonuna ben-
zer kâğıtlar üzerine kabartılmış noktalardan 
oluşmakta olup, görme engelliler tarafından 
parmak uçlarıyla okunmaktadır. Altı nokta 
sisteminden oluşan bu yazıya “Breyl Yazı” 
denmektedir (Şahin vd. 2011: 516). Bu yazı 
olmadan hiç görmeyenlerin eğitim almaları 
çok zordur. Breyl yazı örneği aşağıdadır: 
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                             Şekil – 1: Braille Alfabe                             Şekil - 2: C Harfi

“Az gören: Büyütücü araçlar yardımıyla ya-
zılı materyali okuyan kişidir. Görme engelli-
ler iç içe oldukları sınırlılıklar ve yoksunluk-
ları nedeniyle en önde gelen gruplar arasında-
dır (Özgür 2013: 57).

Görme engellilerle alakalı verdiğimiz bu bil-
gilerden sonra asıl konumuz olan görme en-
gellilere ana dilde Türkçe, Edebiyat, Osmanlı 
Türkçesi ve Yabancı dil olarak Türkçe öğre-
timi üzerine yapılan çalışmalara kısaca de-
ğinmek istiyorum. Bu çalışmaları Ana dilde 
Türkçe, Edebiyat ve Osmanlı Türkçesi ile 
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi olmak 
üzere 3 farklı gruba ayırıp, onun akabinde de 
tezler, makaleler, kitaplar, bildiriler şeklinde 
ayrı ayrı ele alacağız. Bu çalışmaların görme 
engellilerin eğitim dünyasına neler kattığı, 
amacının, metodunun ne olduğu, sınırlılık-
ları gibi özellikleri üzerinde de durulacaktır. 
Bibliyografya formatında hazırlanan çalış-
malar aşağıdadır:

A- ANA DİLDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

1. MAKALELER

a.) ŞAHİN, Abdullah – SEVİM, Oğuzhan – 
ÇİĞDEM, Serkan – AYDIN, Gülnur (2011). 
Görme Engelli Türkçe Öğretmenlerinin 
Eğitim Öğretim Ortamındaki Durumlarına 
Yönelik Düşünceleri,  e-Journal of New 
World Sciences Academy, Volume:6, 
Number:1, ISSN: 1306-3111, Article 
Number: 1C0311, ss. 515-525.

Bu çalışmada, görme engelli Türkçe öğret-
menlerinin öğretim faaliyetlerini nasıl yü-
rüttükleri ve toplumsallaşma sürecinde yaşa-
dıkları sorunlar ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Araştırma kapsamında Türkiye’nin farklı il-
lerinde görev yapan 10 (5 bay ve 5 bayan) 
görme engelli Türkçe öğretmeni ile çalışıl-
mış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme 
formuyla toplanmıştır. Süreç sonunda elde 
edilen veriler nitel veri çözümleme yolların-
dan olan içerik analizi ile değerlendirilmiş 
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ve yorumlanmıştır. Bu yorumlama sırasında 
gözlem, görüşme doküman analizi gibi nitel 
araştırma metotlarından faydalanılmıştır.

Makalenin yazarları çalışmanın görme duyu-
suyla ilgili olmasından ötürü büyük önem arz 
ettiği fikrindedirler. Görme engelli olmanın 
gerektirdiği şartları üzerinde duran çalışma, 
yazarlarının da belirttiği gibi “bu alanda ye-
teri kadar akademik çalışmanın yapılmadığı 
tespit edilmiş, bu durum da çalışmanın öne-
mini ortaya (Şahin vd. 2011: 519)” koymak-
tadır.

Bu çalışmadaki veriler, yarı yapılandırılmış, 
görüşme formu ile toplanmıştır. Cinsiyetleri 
ve kıdem yılları farklı olan Türkçe öğretmen-
lerine, konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek 
adına 7 sorudan oluşan soru formları sunul-
muştur. Öğretmenler düşüncelerini bu sorular 
bağlamında beyan etmişlerdir. Bu soruların 
ışığında da görme engelli Türkçe öğretmenle-
rinin konuyla ilgili 5 önemli görüşü üzerinde 
durulmuştur. 

Çalışmanın bulgular kısmında yazarlarımız 
görme engelli Türkçe öğretmenlerinin ko-
nuyla ilgili 5 farklı görüşünü yorumlayarak 
anlatmaya çalışmışlardır. Bu 5 önemli başlık 
bize çalışmanın gerçek amacı hakkında da 
ipuçları vermektedir. “Bu çalışmanın amacı, 
görme engelli Türkçe öğretmenlerinin eği-
tim ve öğretim ortamındaki durumlarıyla il-
gili görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara yanıt 
aranmıştır. Görme engelli Türkçe öğretmen-
lerinin: 

 Gören çocuklara anadilini öğretmeye iliş-
kin görüşleri nelerdir? 

 Öğrencilerle yaşadıkları iletişim problem-
lerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Eğitim ve öğretim ortamında yaşadıkları 
problemlere ilişkin görüşleri nelerdir? 

 Temel dil becerilerinin kazandırılmasına 
yönelik teknoloji ve materyal kullanımları 
nasıldır? 

 Temel dil becerilerinin kazandırılmasında 
kullandıkları yöntem ve teknikler neler-
dir? (Şahin-Sevim-Çiğdem-Aydın 2011: 
519)” gibi 5 önemli sorunun cevabı oku-
yucuya aktarılmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda görme engel-
li Türkçe öğretmenlerinin toplumsal sürece 
katılım konusunda kendilerine güvendik-
leri, eksik kaldıkları yönlerde teknolojinin 
imkânlarını da kullanarak sorunlarını aşabi-
lecekleri kanaatlerine ulaşılmıştır (Şahin vd. 
2011: 515). Ayrıca öğrencileriyle göz teması 
kuramayan görme engelli Türkçe öğretmen-
lerinin, bunu büyük bir sıkıntı olarak kabul 
ettikleri gerçeğine ulaşılmıştır. Görme engel-
li Türkçe öğretmenlerinin teknolojiye önem 
vermeleri ve bu bağlamda bilgisayardan fay-
dalanmaları da eğitim öğretim adına önemli 
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adımlardandır. Görme engeli olan Türkçe öğ-
retmeni teknolojiyi derslerine getirerek eksik 
yönünü telafi edecek ve bu sayede olumsuz 
bir durumla karşılaşmayacaktır. Bu çalışma 
bize görme engelli Türkçe öğretmenlerinin 
dersin gidişatına göre uygun yöntem ve tek-
nik seçme konusunda da epey zengin bir biri-
kime sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalış-
manın belki de en önemli sonucu: “görme en-
gelli Türkçe öğretmenlerinin dil öğretimine 
öğrenciyi hazırlama, bilgi aktarma, en uygun 
yöntem ve tekniği kullanma gayreti içerisin-
de oldukları tespit edilmiştir (Şahin vd. 2011: 
524)”. 

Bu çalışma, görme engelli Türkçe öğretmen-
lerinin, hem iş, hem eğitim, hem de sosyal-
leşme konusunda normal insanlar gibi hak 
ettikleri yeri almaları konusunda önemli ba-
samaklardan biridir.

b.) AZİZOĞLU, Nahide İrem (2013). 
Görme Engellilere Türkçe Öğretiminin 
Sorunları, Gazi Üniversitesi Türkçe 
Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 
Yıl:3, Sayı:4, ss.1-7.

Çalışma, Türkçe özetten sonra görme engelli 
bireylerle ilgili yapılan giriş bölümüyle baş-
lamıştır. Burada görme engelliğin ne demek 
olduğu, az gören ile hiç görmeyen engelliler 
arasında ne gibi farklılıklar bulunduğu ve 
görme engelli bireylerin genel özelliklerinin 
yer aldığı 17 maddelik durumlar üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca görme engellilerin yaşa-
dıkları sorunlardan birinin de ana dili dersi 
olan Türkçe üzerinde olduğu da belirtilmiş ve 
konu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın 2. maddesi  “Görme engellilerin 
dil becerilerini kazanmada yaşadıkları sorun-
lar” üzerinde durmuştur. Bu bölümde görme 
problemi yaşadığı için dinleme becerisi geli-
şen görme engelli bireyin kaliteli bir dinleme 
eğitimi neticesinde çok başarılı sonuçlar ala-
cağı bilgisi geliştirilmiştir. Yine bu bölümün 
devamında, uygulanan yanlış yöntemlerin de 
etkisiyle, görme engellilerin dil becerilerini 
kazanmada yaşadıkları zorluklar verilmeye 
çalışılmıştır. Öğrencilerin okumada, dinleme-
de, yazmada yaşadıkları problemler ayrıntılı 
şekilde izah edilmiştir. Dil bilgisi öğretiminin 
de bu bağlamda ele alınması istenmektedir. 
Çalışmada problemler ele alınırken, problem-
lerin içerikleriyle ilgili yorumlar da yapılmış-
tır.

Çalışmanın 3. ve son bölümü ise sonuç bölü-
müdür. Bu bölümde yazar öğrencinin prob-
lemleri üzerinden, ne gibi tedbirler alınması 
gerektiğini anlatmaktadır. Okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma becerisi ile dilbilgisi öğ-
retiminin geliştirilmesi için ne gibi adımlar 
atılması gerektiği sonuç bölümünde ele alın-
mıştır. Öğrencinin yaşadığı problemler, bu 
problemleri ne gibi adımlar atarsa daha hızlı 
aşacağı, ailenin ve öğretmenlerin bu konuda-
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ki rollerinin ne olduğu gibi durumlar, bu bö-
lüm içinde ele alınmıştır. 

Görme engellilere Türkçe öğretirken karşıla-
şılan sorunlar, bu çalışma sayesinde gün yü-
züne çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu sayede gör-
me engellilerin ana dilde Türkçe öğrenirken 
nelere dikkat etmesi gerektiği ve kendine en 
uygun dil becerisiyle nasıl kalıcı öğrenmeler 
gerçekleştirebileceği konusu aydınlatılmıştır. 
Çalışma küçük bir literatür taramasının ar-
dından yapılan problem ortaya koyma odaklı 
çalışmalardan bir tanesidir. Yazar çalışmasın-
da örnek uygulamalara değinmemiş, yöntem, 
metot, sınırlılıklar üzerinde durmamış, küçük 
bir hata analizi yaparak insanları görme en-
gellilerle ilgili bazı konularda bilgilendirme 
yoluna gitmiştir. 

c.) TEKİNDAL, Benian – ARIK, Güray 
(2012). Görme Engelliler İçin Türkçe 
Metinden Konuşma Sentezleme Yazılımı 
Geliştirilmesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 
Cilt: 5, Sayı: 3, Eylül, ss. 9-18.

Bu çalışma, dünyada batı dillerini merkez 
alarak yapılan kelime konuşma sentezleme 
yazılımlarının tam tersine sondan eklemeli 
olan Türkçe’nin görme engelliler tarafından 
daha rahat anlaşılmasını sağlayan muazzam 
bir çalışmadır. Yapısı gereği farklı bir çalışma 
isteyen Türkçe, bu yazılım sayesinde daha 
anlaşılır metinlerle görme engellilerin öğreni-
mine sunulmuştur. Bunun akabinde de görme 

engellilerin daha etkin bir şekilde bilgisayar 
kullanmaları beklenmektedir. Heceleme me-
todunun Türkçe için ideal bir metot olduğunu 
düşünürsek bu çalışma Türkçe için oldukça 
uygun bir çalışmadır. 

Çalışmanın 2. bölümünde yer alan “Yöntem 
ve Materyal” bölümünde Türkçe konuşma 
sentezleme yazılımının nasıl geliştirildiği 
ve hangi durumlarda etkin kullanılabilece-
ği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 3. bö-
lümünde “Metinden Konuşma Sentezleme 
Yazılımı” üzerinde durulmuştur. Özellikle 
elektronik kitap satışının basılı kitap sayısını 
geçtiği günümüzde görme engelli bireylerin 
de teknolojik özelliklerden fazlasıyla yarar-
lanmaları gerekmektedir. Görme engelli bi-
reyin basılı kitap okumasının çok zor olduğu 
günümüzde metinden konuşma sentezleme 
yoluyla elektronik kitap okuması Türkçe ola-
rak yeni geliştirilen bu “Metinden Konuşma 
Sentezleme Yazılımı” ile daha hızlı ve daha 
kolay olacaktır. Çalışmanın 4. bölümü ise 
“Bulgular ve Yorumlar” şeklinde isimlen-
dirilmiştir. Bu bölümde çalışmanın amacına 
hizmet edip etmediği geliştirilen yazılıma ek-
lenen test modülüyle test edilmiştir. Bu mak-
satla 10 adet farklı soru modüle gömülü hale 
getirilmiştir. Bu yazılımın insan sesine yakın 
kaliteli Türkçe ses çıkarıp çıkarmadığı bu şe-
kilde test edilmiştir. İlk altısı basit düzeyde 
genel kültür sorusu olan 10 adet soru Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Görme Engelliler 
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Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde yer alan 10 
adet gönüllü görme engelliye sorulmuştur. Bu 
görme engellilerin 8’i erkek, 2’si bayandır. 10 
ile 46 yaş arasındaki bu görme engellinin 3’ü 
tamamen kör iken, 7’si az gören grubunda-
dır.  Katılımcıların soruları dinleme düzeyleri 
tablo şeklinde verilmiştir. İlk sorularda sese 
alışma süreci yaşayan görme engellilerin son-
raki soruları tek seferde anladığı görülmüştür. 
Çalışmanın 5. ve dolayısıyla son bölümü olan 
“Sonuç” bölümünde yazarların bizzat belirt-
tikleri üzere “Yapılan doğrulama ve geçer-
leme çalışmaları sonucunda yazılımda üre-
tilen konuşmanın kalitesi MOS benzeri bir 
derecelendirmeden 5 üzerinden 3,7 puan al-
mıştır (Tekindal, Arık 2012: 17).” Bu durum 
bize çalışmanın görme engelliler tarafından 
sınıfı geçen bir çalışma olduğunu gösterir. 
Yazarların sonuç bölümünde belirttikleri üze-
re üretilen yazılımdan çıkan seslerin kalitesi-
nin yüksek ve anlaşılır olduğu sonucuna va-
rılmıştır. Özellikle de Türkçe’nin ses ve şekil 
özelliklerinin çalışmada düşünülmüş olması 
olağanüstü bir başarıdır.

B- EDEBİYAT VE OSMANLI 
TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

1. MAKALELER

a.) DEMİR, Muhammet Ali – ÖZTÜRK, 
Ali (2013). Türkiye Üniversitelerinde 
Görme Engelli Öğrencilere Osmanlı 
Türkçesi Öğretimi: Karşılaşılan Sorunlar ve 

Çözümlerine Yönelik Atılmış Adımlar, Arşiv 
Emektarlarına Armağan (Haz. Nizamettin 
Oğuz – İshak Keskin), T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sertifika No: 16549, 
Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 
ss. 141-168.

Görme engellilere Osmanlı zamanında 
Osmanlı Türkçesi öğretiliyordu. Fakat günü-
müzde görme engellilere ana dilde eğitiminin 
bile bazen sorunlar doğurduğu gerçeğini göz 
ardı etmezsek, Osmanlı Türkçesinin öğretil-
mesinin büyük bir iş olduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Elimizdeki makale, 2013 yılında 
Nizamettin Oğuz ile İshak Keskin’in hazır-
ladığı 461 sayfalık “Arşiv Emektarlarına 
Armağan” isimli eserin içinde yer alan 33 
makaleden biridir.  Çalışmanın temel amacı 
görme engellilere Osmanlı Türkçesini öğ-
retmektir. Tabikide bu durum üniversitede 
Osmanlı Türkçesi dersi almak zorunda kalan 
görme engelli bireyleri daha yakından ilgi-
lendirmektedir. Esere bu açıdan baktığımız 
zaman ilginç bir çalışma olduğunu belirtmek 
gerekir. 

Osmanlı Türkçesinin tarihi kökeni ve öğ-
retimi konusunda yapılan giriş bölümüyle 
başlayan eserin ilk bölümlerinde yazarla-
rımız Osmanlı Türkçesi bilmenin geçmişle 
bağ kurmada ne denli önemli olduğu fikrini 
mantıklı nedenlerle izah etmişlerdir. Osmanlı 
Türkçesinin içeriği, zorluğu, günümüzde öğ-
renilme sebepleri üzerinde duran yazarlarımız 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

yeni alfabenin kabul edilmesiyle tarih olan 
Osmanlı Türkçesini birine muhtaç olmadan 
okuyabilen insanın gerek dil gerekse alfabe 
engelini aşarak kendisini daha özgür hisse-
deceğini düşünmektedirler. Kısacası başkası-
nın insafına kalmadan istediği gibi dil öğre-
nen bir görme engelli kitlenin oluşturulması 
çalışmanın temel amacıdır. Yazarlarımızın 
giriş bölümünün sonunda bu amaçlarını biz-
zat kendileri: “Bu makaleyle bütün görme 
engelli insanlar muhatap alınmamış olsa da 
en azından Türkiye üniversitelerinde öğre-
nim görmekte olan görme engelli öğrencile-
re Osmanlı Türkçesi öğretimi konusunda yol 
gösterilmesi amaçlanmıştır (Demir & Öztürk 
2013: 143).” şeklinde beyan etmektedirler. 

Çalışmanın 2. bölümü olan “Materyal ve 
Metot” bölümünde yazarlarımız YÖK’ün ko-
nuya bakışı ve bu bağlamda Türkiye üniversi-
telerinde görme engellilere Osmanlı Türkçesi 
öğretimi üzerinde durmuşlardır. YÖK ko-
nuyla ilgili olarak Osmanlı Türkçesi yerine 
görme engellilerin eş değer başka bir ders 
öğrenebileceklerine karar vermiştir. Bu doğ-
rultuda Türkiye üniversitelerinde çoğu görüş 
görme engellilerin Osmanlı Türkçesinden 
muaf tutulması üzerinedir. Fakat görme en-
gellilerin müfredata uygun şekilde diğer 
öğrencilerle aynı sınıfta Osmanlı Türkçesi 
öğrenmesi gerektiğini düşünen görüş de var-
dır. Yazarımızın burada verdiği bilgiye göre 
Osmanlı Türkçesinden muaf tutulmayan bir 

öğrenci üniversite idaresini mahkemeye ve-
rerek dersten muaf olmuştur. Çalışma içe-
risinde belirtildiği üzere bu çalışma kapsa-
mında görme engellilere Osmanlı Türkçesi 
öğretimiyle ilgili Giresun Üniversitesi, 
Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde anket çalışması yapılmıştır. 
Bu ankette tamamen görme engeli olan üni-
versite öğrencilerinin sorunları ve sorunlara 
karşı sunulan çözüm önerileri yer almakta-
dır. Yapılan bu anket sonucuna göre Osmanlı 
Türkçesi öğretimiyle ilgili olarak izlenmesi 
gereken 5 görüş sunulmuştur. Bunlardan en 
ağır basanları hiçbir fikri olmayanlar ve gör-
me engellilerin Osmanlı Türkçesi dersinden 
muaf tutulmasıdır.  

Yazarlarımız bu görüşler doğrultusunda ça-
lışmalarına yön vermişlerdir. Makale içinde 
bu görüşlere yorumlarla birlikte değinilmiş-
tir. Yazarlarımız çalışma içerisinde Osmanlı 
Türkçesi öğretme metotlarını üç başlık altın-
da toplamışlardır. Çalışma içinde ayrı başlık-
lar şeklinde ele alınan bu metotlar şunlardır 
(Demir & Öztürk 2013: 146):

1. Harf Harf Öğretme Metodu (Spelling 
Method)

2. Braille Yazısı metodu (Braille Method)
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3. Bilgisayar Destekli Öğrenme Metodu 
(Computer Assisted Learning Method)

Bu üç metot çalışma içinde örnek uygulama-
lar yardımıyla iyice açılarak ele alınmıştır. 
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde kullanılan harf harf öğretme me-
todunun yanısıra Braille alfabenin Osmanlı 
alfabesine uyarlanmış şekli olan Braille ya-
zısı metodu da son derece etkili yollardan 
biridir. Ayrıca teknolojik tabanlı bilgisayar 
destekli öğrenme de konuşan teknolojilerin 
yardımıyla son derece etkili olan yollardan 
biridir. Yazarlarımız çalışmalarını 3 aşamalı 
şekilde örnek uygulamalar yardımıyla gös-
termeye çalışmışlardır. Yine çalışma içinde 
transkipsiyon işaretlerinin Braille alfabeye 
uyarlanmış tablosu da verilmiştir. Tablolar 
yardımıyla sayıların da gösterildiği transkip-
siyon ve transliterasyon örnekleri çalışma 
içinde verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın tartışma ve sonuç bölümünden 
elde edilen bilgilere göre Osmanlı alfabesinin 
Braille alfabeye uyarlanmış şekli net olarak 
ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede artık görme 
engelli öğrencilerin Osmanlı Türkçesi dersin-
den muaf tutulmalarına gerek kalmamıştır. Bu 
çalışma alan adına atılan ilk önemli adımdır. 
Günümüzde hala görme engellilere Osmanlı 
Türkçesi öğretimi üzerine yapılan başka bir 
çalışma daha tespit edilmemiştir. Bu çalışma 
bize görme engelli öğrencilerin artık üni-
versite okurken çok rahat biçimde Osmanlı 

Türkçesi öğrenebileceklerini göstermiştir. 
Elbette ortaya konulan üç metot da kusursuz 
metotlar değildir. Bireysel faktörler, öğreti-
ci etkisi gibi durumlar da çalışma açısından 
önem arz etmektedir. Fakat görme engellile-
rin Osmanlı Türkçesi öğrenebilmeleri açısın-
dan atılan bu adımı takdir etmek gerekir. 

2. TEZLER

a.) ÇALIK, Selen (2010). Görmek ve 
Yanılmak: Edebiyatta Körlük Algısı – Vision 
And Illusion: Perception of Blindness 
In Literature, (Tez Dnışmanı: Prof. Dr. 
Nazan Aksoy), İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı 
Edebiyat Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
Tezi (Onay Tarihi: 30 Eylül 2010), 71 sayfa.

Bu tez çalışması karşılaştırmalı edebiyat da-
lında körlük algısını mecazi ve fiziksel olarak 
ele alan önemli bir çalışmadır. 71 sayfadan 
oluşan bu çalışmanın metin dili İngilizcedir. 
Çalışmanın Türkçe çevirisi mevcut değildir. 

Çalışmanın ana hatlarını H. G. Wells’in 
“Körler Ülkesi” ile José Seramago’nun 
“Körlük” isimli edebi eserleri oluşturmakta-
dır. Tez yazarımızın da belirttiği gibi bu iki 
eser; “görme duyusunu kaybetmiş bir toplu-
luk içerisinde bu duyuya sahip tek kişinin ka-
derini sorgularken, görenlerin körlük hakkın-
da ne kadar karamsar bir bakış açısına sahip 
olduğunu ortaya koyuyorlar (ÇALIK 2010; 
iv).” Bu eserler ayrıca insanların körlük gibi 
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fiziksel farklılıkları engel olarak ortaya koy-
malarında kültürel alışkanlıkların da önemli 
bir etkisi olduğu kanaatindedirler. 

Yazarımızın hazırlamış olduğu bu tez çalış-
masının asıl amacı iki farklı açıdan körlük 
algısına yaklaşan H. G. Wells’in “Körler 
Ülkesi” ile José Seramago’nun “Körlük” 
isimli edebi eserlerini karşılaştırarak benzer 
veya farklı bakış açılarını ortaya koymak ve 
körlük algısına daha yakından bakmaktır. 
Yazarımızın da beyan ettiği üzere bu iki edebi 
eser körlüğe mecazi açıdan bakmakla birlik-
te konuya fiziksel körlüğü nasıl ve ne ölçüde 
dahil ettikleri noktasında farklılaşmaktadır-
lar. Yazarımızın tez çalışması 4 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde ko-
nuyla alakalı benzer çalışmalara değinilmiş 
ve insanların konu hakkında fikir sahibi ol-
maları amaçlanmıştır. Çalışmanın üçüncü 
ve dördüncü bölümlerinde ise “Metaforların 
insanları fiziksel körlüklerinden uzaklaştır-
maları bağlamında metaforik özellikler taşı-
yan edebi metinlerin nasıl ele alınacağı” ve 
“Algının nasıl etkilendiği ve edebiyatın bu 
süreçte ne gibi etkilerinin olduğu” sorularına 
cevap aranmıştır. 

b.) ÇELİKTAŞ, Meltem (2004). Türkiye’ 
de ve Almanya’ daki Görme Engellilerin 
Dilsel Dünyası Sözcükbilim, Anlambilim ve 
Alımlama Üzerine Bir Çalışma - Weltbild 
Der Sehbehinderten Im Deutschen Und Im 
Turkischen’ Ein Beitrag Zur Lexikalischen, 

Semantischen Und Rezeptorischen Analyse, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim 
Dalı Doktora Tezi, (Tez Danışmanı: Prof. 
Dr. Süleyman Yıldız), Ankara, 413 sayfa.

Bu tez çalışmamız Alman Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalında görme engellileri konu alan 
bir çalışma olarak hazırlanmış doktora tezi-
dir. Görme engellilerin edebiyat açısından ele 
alınmasını sağlayan bu çalışma, Türkiye’de 
yapılması ve Türkçenin de sözcükbilim, an-
lambilim ve alımlama açısından değerlendi-
rilmesini sağlaması yönünden edebiyat başlı-
ğı altında alabileceğimiz bir çalışmadır. 

Çalışmanın uygulama aşamasın-
da Almanya’daki 35 görme engelli ile 
Türkiye’deki 35 görme engelliye 70 soru-
dan oluşan bir anket uyarlaması verilmiş-
tir. Çalışmanın 14. bölümünde Almanca ve 
Türkçe sorulan soruların sonuçları grafikler 
halinde verilmeye çalışılmıştır. 

Sonuç olarak çalışma sayesinde Almanya ve 
Türkiye’de yaşayan ve kendi öz dillerinde 
bir dünyaları olan görme engellilerin dilsel 
dünyalarının şifreleri çözülmeye çalışılmış-
tır. Bu çalışma sayesinde hem Almanca hem 
de Türkçe’nin anlambilimi ve sözcükbilimi 
açısından görme engellilerin dünyalarındaki 
dilsel değerleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış-
tır. Bu manada değerli bir çalışmadır. Görme 
engellilerin böyle çalışmalarda yer bulması, 
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engelliler açısından edebiyatımızda önemli 
adımlardan biridir. 

C- YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİ

1. MAKALELER

a.) BULUT, Serdar (2015). Görme 
Engellilere Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 1, 
Sayı: 1, Eylül, ISSN: 2149-9225, s. 138-173.

Görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi adına yapılan ilk makale çalışması 
olması yönünden ayrı bir öneme sahip olan 
bu çalışma iki bölümden meydana gelmek-
tedir. Çalışma yazarın da bizzat aktardığı 
üzere 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı döne-
minde Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretim 
Merkezi’ne başvuru yapan görme engelli 
bir öğrencinin yabancı dil olarak Türkçe öğ-
renmeye başlaması üzerine ülkemizin diğer 
üniversitelerinde de aynı durumun olması 
halinde “Giresun Üniversitesi TÖMER” gör-
me engelli öğrencilere nasıl yabancı dil ola-
rak Türkçe öğretebilir? ,Giresun Üniversitesi 
TÖMER’in görme engelli bir yabancı öğren-
cisi olsa şartları buna uygun mu?” soruların-
dan hareketle oluşturulmuştur. Fakat çalışma-
da da belirtildiği üzere görme engelli öğren-
cilerle normal öğrencilerin aynı sınıfta eğitim 
almaları, görme engelliler için Braille alfabe 
ile yazılmış kitapların olmaması, yabancı sil 
olarak Türkçe öğretimi yapan birim ve kimse-

lerin konuyla alakalı yeterince bilinçli olma-
maları çalışmanın sınırlılıklarıdır. Çalışmada 
yöntem olarak ilk bölümde görme engellile-
rin fiziki şartları ele alınırken, ikinci bölümde 
görme engellilerin eğitim öğretim faaliyetleri 
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ilk bölü-
münde görme engellilerle ilgili fiziki şartlar: 
“Türk Dilli Türk Kültürlü Konuşan Sınıf” ve 
“Görme Engellilere Yönelik Oluşturulmuş 
Yurtlar veya Yurt Odaları” şeklinde ikiye 
ayrılmıştır. Çalışmada yukarıdaki başlıklarla 
ilgili sorunlar üzerinden yola çıkılarak, uy-
gun şartlar oluştuğunda eğitim öğretim faa-
liyetlerinin nasıl gerçekleştiği örnek uygula-
malar yardımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. 
Çalışma hiç görmeyenler ve az görenler açı-
sından ayrı ayrı ele alınarak oluşturulmuştur. 
Sınıfların fiziki şartlarının nasıl olması ge-
rektiği, yurt ortamının nasıl olması gerektiği, 
sokakların görme engelliler için nasıl düzen-
lenmesi gerektiği, görme engelli yabancıların 
Türkiye’de sosyal ortamlarının nasıl olması 
gerektiği gibi fiziki durumlar ayrıntılı şekilde 
açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde yer alan 
eğitim öğretim faaliyetleri ise “Braille 
Yazıyla Yazılmış Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretim Kitapları ve Sözlükleri”, “Bilişim 
Teknolojileri Destekli Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi”, “Konuşan Kitap, Konuşan 
Sözlük ve Konuşan Kütüphane”, “İnformal 
Öğrenme Yaklaşımı Destekli Öğretim” baş-
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lıkları altında toplanmıştır. Bu bölümde yaza-
rımız başlıklarla ilgili bilgilendirme yaptık-
tan sonra, örnek uygulamalarla görme engel-
lilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin 
nasıl yapılacağını göstermeye çalışmıştır. 
Çalışmada yazarımızın da aktardığına göre 
ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğreti-
mi adına Braille alfabeyle yazılmış kitap yok-
tur. Yazarımız ülkemizde yazılan yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi kitaplarının Braille 
alfabeyle bir versiyonunun oluşturulması-
nın veya sıfırdan sadece görme engellilere 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına bir 
kitabın düzenlenmesinin gerektiği görüşün-
dedir. Ayrıca bu kitabın nasıl oluşturulması 
gerektiğini örnek uygulamalarla göstermiştir. 
Örnek uygulamalar Avrupa Dil Portfolyosu 
ölçütlerine göre Temel Seviye (A1-A2), 
Orta Seviye (B1-B2) ve Yüksek Seviye (C1-
C2)’ye göre oluşturulmuştur. Braille alfa-
benin kullanım şekilleri de çalışma içinde 
gösterilmiştir. Kitapta yer alan resimlerin 3 
boyutlu şekilde nasıl oluşturulması gerektiği 
de izah edilmiştir. Ayrıca kitap olmadığı du-
rumlarla okutmanların canlı nesnelerle hızlı 
bir şekilde hazırlayabilecekleri canlı nesne 
kitapları üzerinde de durulmuştur.  

“Bilişim Teknolojileri Destekli Yabancı 
Dil Olarak Türkçe Öğretim Kitapları ve 
Sözlükleri” başlığı altında öncelikle bilgisa-
yar destekli eğitimin faydaları üzerinde du-
rulmuştur. Yazarımız bilgisayar desteğiyle 

yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin nasıl 
yapılması gerektiğini örnek uygulamalarla 
göstermeye çalışmıştır. Öncelikle üniversi-
tede yer alan bilgisayar laboratuvarlarında-
ki tüm bilgisayarların görme engelliler için 
ekran okuma, metin seslendirme, görsel çö-
zümler gibi yazılımlar ve engelleri aşan tek-
nolojilerle donatılması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. İnternet üzerinden yabancı ül-
kedeki görme engelliler için on-line yabancı 
dil olarak Türkçe Öğretiminin nasıl yapıl-
ması gerektiği noktasında da önemli bilgiler 
verilmiştir. Örnek uygulamaların yer aldığı 
cd’lerin içeriği hakkında da önemli bilgiler 
ele alınmıştır. Bu bilgisayar destekli eğitim 
öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yazılım 
programlarının isimleri çalışmada mevcuttur.   

“Konuşan Kitap, Konuşan Sözlük ve Konuşan 
Kütüphane” isimli bölümü yazar hiç görme-
yenler için uygun görmektedir. Fakat az gö-
renler veya tamamen görenler de bu çalışma-
dan rahatlıkla faydalanabilirler. Bu bölümde 
ülkemizde GETEM (Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji Laboratuvarı) ile 
Hollanda’nın Rijswijk, Amsterdam ve Grave 
şehirlerinde görme engellilere konuşan tek-
nolojiler sunan Dedicon Prodüksiyon’un 
görme engellilerle ilgili yapmış olduğu ko-
nuşan kitap, konuşan sözlük, konuşan kütüp-
hane çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Milli Kütüphane’den bu konuda alınabilecek 
destek üzerinde durulmuştur. Ayrıca Yurtdışı 
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Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile 
Yunus Emre Enstitüsü’nün bu konudaki ko-
numları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalış-
maların başarıya ulaşması için kullanılacak ya-
zılımlar hakkında bilgiler verilmiştir. Avrupa 
Birliği’nden Sivil Tolum Örgütlerinden proje 
bazında destek alınabileceği söylenmiştir. 
Yazarımız çalışmanın sonunda seslendirme-
nin başarılı olabilmesi için öneriler üzerinde 
durduktan sonra, öğrencilerin Türkçe dil bil-
gisi seviyelerine uygun olarak “Konuşma”, 
“Anlama” ve “Yazma” derslerine göre örnek 
uygulamalar yapmıştır. Bu uygulamalar ister 
yurt içinde ister yurt dışında görme engellilere 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına başa-
rılı şekilde uygulanabilecek niteliktedir.  

İnformal Öğrenme Yaklaşımı Destekli Öğretim 
başlığına baktığımız zaman eğitimin sadece 
sınıfta değil okul dışındaki doğal ortamda da 
kolaylıkla uygulanabileceğini görmekteyiz. 
Yazarımız bu başlık altında görme engellile-
rin ister aile ortamında, ister hastanede, ister 
okulda, ister sokakta, ister yolculuk sırasında 
yani kısacası doğal yaşamın her aşamasında 
kendi seviyesine uygun şartlarda yabancı dil 
olarak Türkçe öğrenebileceği üzerinde dur-
muştur. İdeal şartlar oluştuktan sonra kalıcı 
öğrenmelerin gerçekleşebileceği bir yöntem-
dir. Yazarımız aslında bu yöntemin tüm eğitim 
öğretim faaliyetleri içinde kullanılabilirliği-
ni göstererek önemli bir konuya değinmiştir. 
Çalışmanın içinde informal öğrenme yaklaşı-

mının başarılı sonuçlar verebilmesi için han-
gi şartların yerine getirilmesi gerektiği mad-
deler halinde verilmiştir. Çalışmanın sonunda 
öğrencilerin Türkçe seviyelerine göre hangi 
ortamlarda hangi kelimeleri öğrenecekleri, 
“Konuşma”, “Anlama” ve “Yazma” dersine 
uygun şekilde hazırlanan örnek uygulamalarla 
gösterilmiştir. 

Çalışmanın sonunda öneriler ve sonuçlar dile 
getirilmiştir. Bu çalışma bize uygun fiziki şart-
lar yerine getirildiği zaman görme engellilerin 
ister kendi ülkelerinde isterlerse de Türkiye’de 
kolaylıkla Türkçeyi yabancı dil olarak öğre-
nebileceklerini göstermiştir. Çalışma sadece 
eksiklik üzerinde durmamış, eksiklikler üze-
rinden hangi şartlarda nasıl eğitim verileceğini 
de göstermiştir. Ayrıca bunu örnek uygulama-
larla da göstermiştir. Çalışma görme engelli-
lere yabancı dil olarak Türkçe öğretimini çok 
geniş açılardan ele alan muazzam bir çalış-
madır. Çalışmanın tek eksiği Braille alfabey-
le yazılmış bir versiyonunun olmamasıdır.  
Eğer en azından uygulamalar Braille alfabeyle 
yazılmış olsaydı, görme engellileri de bilgi-
lendirmek adına önemli bir adım olabilirdi. 
İlerleyen zamanlarda bununla ilgili çalışma-
ların da yapılacağı temennisindeyiz. Çalışma 
kaynakça bakımından da epey zengindir. 

2. BİLDİRİLER/TEBLİĞLER

a.) YİĞİT, Sibel – GÖKDUMAN, Emre 
(2014). Görme Engelli Yabancılara Türkçe 
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Öğretiminde,  Ses Kayıtlarıyla Kelime 
Öğretiminin Ve Kitap Seslendirmelerinin 
Öğrenime Katkısı: Bir Nitel Araştırma, 
Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak 
Öğretimi Sempozyumu: “Teknoloji Tabanlı 
Öğretim” (Yunus Emre Enstitüsü & Türk 
Dil Kurumu), 22-23 Aralık 2014, Ankara, 5 
sayfa.

Görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi adı altında ülkemizde gerek talepler 
gerekse de imkanlar dahilinde henüz ayrı bir 
sınıfın oluşturulmamış olması, bu çalışmanın 
çıkış noktasıdır. 2014-2015 Eğitim Öğretim 
yılında görme engelli bir öğrencinin Erciyes 
Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine baş-
vurmuş olması da çalışmanın oluşturulmasın-
daki ana etmenlerden biridir. Yazar çalışmaya 
giriş yaptıktan sonra amaç, sınırlılıklar, çalış-
ma yöntemi, araştırma konusu, verilerin top-
lanması ve verilerin analizi hakkında bilgiler 
vermiştir. 

Yazarlarımız 24 yaşında olan görme engelli 
erkek öğrenci üzerinde örnek olay çalışması 
yapmışlardır.  Ana dili Arapça olan öğrenci 
aynı zamanda Fransızca da bilmektedir. İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü okumakla birlikte 
eğitimine devam edememektedir. Öğrencinin 
bu çalışmada yasal izni bulunduğunu yazar-
lar bizzat beyan etmişlerdir. Çalışma deseni 
olarak bütüncül tek durum deseni seçilmiştir. 
Tek durum deseni 1 öğrenci üzerinde çalışma 
yapmak için uygun bir yöntemdir. Çalışmaya 

konu olan öğrenciye Gazi Üniversitesi Türkçe 
Öğretim Merkezi’nin kitaplarıyla öğretim ya-
pılmıştır. Çalışma A1 Türkçe öğretim kitabı-
nın beşinci bölümünde yapılmıştır. Çalışma iki 
uygulamadan oluşmuştur. Birinci uygulamada 
beşinci bölüm içerisinde yer alan kelimeler ör-
neklendirme yöntemiyle ses kaydı olarak öğ-
renciye sunulurken, ikinci uygulamada bölüm 
içerisinde yer alan iki metin ve beceriler kı-
sımları ses kaydı halinde öğrenciye sunulmuş-
tur. Uygulamalar genel olarak konuşma ve 
dinleme derslerine uygun şekilde yapılmıştır. 
Yazma ve Anlama dersiyle alakalı da yapılan 
uygulamalar mevcuttur. Bu durumda öğrenci-
nin engel durumunun etkisi büyüktür. 

Yazarlarımız Erciyes Üniversitesi Türkçe 
Öğretim Merkezi’nde yaptıkları çalışma ve-
rilerini video ile kayıt etmişlerdir. Öğrencinin 
engelsiz öğrencilerle aynı sınıfta aldığı eğitim 
sırasında ses kayıtları ile gösterdiği tüm başa-
rı düzeyleri çalışma verilerinin toplanmasını 
sağlamıştır. “Video ile kayıt altına alınan ve-
riler başarı durumu açısından değerlendirme-
ye alınmıştır. Öğrencinin engel durumu göz 
önünde tutularak uygulamalar sonucundaki 
başarısı ve kendisini değerlendirmesi için so-
rulan sorulara verdiği cevaplarla uygulama 
sonuçlarına ulaşılmıştır (Yiğit & Karaduman 
2014: 2).” 

Yazarlarımız çalışmalarının büyük bir bö-
lümünü A1 seviyesine uygun şekilde hazır-
ladıkları örnek uygulamalara ve akabindeki 
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yorumlara ayırmışlardır. Birinci uygulama-
da “Kelimelerin Örneklendirme Yöntemi 
ile Ses Kaydı Olarak Öğrenciye Sunulması” 
yapılırken, İkinci uygulamada “Metinlerin 
ve Sorularının Seslendirilerek Öğrenciye 
Sunulması” yapılmıştır. Birinci uygulamada 
örnek kelimelerle ilgili ses kaydı örnekleri ve-
rilmiş arkasından da yorum yapılmıştır. İkinci 
uygulamada örnek diyalog metinleri üzerin-
den “Anlama”, “Konuşma” ve “Yazma” ders-
lerine uygun şekilde ses kaydı örnekleri ve 
öğrencilerin cevapları ele alınmıştır. Akabinde 
tekrar yorum yapılmıştır. Ugulamaların tüm 
sonuçları doğru bulunmuştur. 

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise, 
yazarlarımız elde ettikleri sonuçları değerlen-
dirmişler ve 4 maddelik öneride bulunmuş-
lardır. Ele alınan uygulamaların öğrencinin 
öğrenmesinde olumlu etkileri olduğu değer-
lendirmesi yapılmıştır. Yazarlarımızın aktar-
dığına göre öğrenci kendisine uygun bir söz-
lük bulamadığı için kelimelerin örnek cümle 
içinde ses kaydıyla sunulmasının öğrenmesin-
de çok önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
“kitap seslendirmeleri ile dil öğrenime karşı 
korkularının azaldığını, derse hazırlıklı gele-
bildiği için ders içerisinde daha rahat dinleme 
yapabildiğini, derse katılamadığı zamanlarda 
konuları takip edebildiğini belirtmiştir (Yiğit 
& Karaduman 2014: 5).”

Çalışmada sunulan 4 maddelik öneriler şun-
lardır (Yiğit & Karaduman 2014: 5):

1. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan 
kurumların fiziksel ortamlarının görme engel-
liler için uygun hale getirilmesi gerekmekte-
dir.

2.Görme engelli yabancılar için kitap seslen-
dirmeleri yapılmalıdır.

3.Görme engelli yabancılar için sesli sözlük 
hazırlanmalıdır. Sözlüklerin içerisinde yer 
alan kelimeler cümle içerisinde örneklendiri-
lerek verilmelidir.

4.Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi veren 
öğretmenlerin bu konuda geliştirilmesi sağ-
lanmalıdır.

Alanla alakalı uygulamaya dönük başarılı bir 
çalışma olduğu apaçık ortadır. Görme engel-
lilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
mutlaka yararlanılması gereken kaynaklardan 
biridir. 

b.) BULUT, Serdar – BULUT, Gamze 
(2015). Görme Engellilere Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretiminde Üç Boyutlu 
Teknolojilerden Faydalanılması, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Uluslararası Türkçenin 
Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, 
12-13 Kasım 2015, İstanbul, 15 sayfa.

Çalışma görme engellilerle 3 boyutlu teknolo-
jileri bir araya getirmesi bakımından son dere-
ce ilginçtir. Görme engellilerle alakalı kısa bir 
giriş yapıldıktan sonra 3 boyutlu teknolojiler 
hakkında bilgi verilmiştir. 3 boyutlu tekno-
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lojinin faydaları üzerinde durulduktan sonra 
dünyada ve Türkiye’de 3 boyutlu teknoloji-
lerin eğitim öğretim içindeki kullanımından 
bahsedilmiştir. Özellikle 3 boyutlu şekillerin 
gerçek dünyaya yakın olması dolayısıyla gör-
me engellilere önemli kazanımlar sağlayacağı 
üzerinde durulmuştur. 3 boyutlu yazıcıların 
da devreye sokulmasıyla görme engellilerin 
sınırlılıklarının ortadan kalkacağı belirtilmek-
tedir. 

3 boyutlu teknolojinin eğitim öğretim ortamı 
içinde ne gibi avantajlar sağladığı maddeler 
halinde sıralandıktan sonra, web ortamında 
3 boyutlu tasarımların yapılmasını sağlayan 
teknolojik programların isimleri yazılarak 
özellikleri anlatılmıştır. Bu özellikler anlatıl-
dıktan sonra Görme engellilere yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde üç boyutlu tekno-
lojiler az görenler ve hiç görmeyenler açısın-
dan ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmanın ana 
metni 2 başlıktan oluşmuştur. Birinci başlık az 
görenler açısından ele alınmış ve “Üç Boyutlu 
Teknolojilerinin WEB Tabanlı Olarak veya 
Bilgisayar Destekli Olarak Görme Engellilere 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 
Kullanılması” şeklinde isimlendirilmiştir. 
İkinci başlık ise hiç görmeyenler açısın-
dan ele alınmış ve “Üç Boyutlu Yazıcıların 
Görme Engellilere Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Kullanılması” şeklinde isimlen-
dirilmiştir. 

Çalışmanın az görenler açısından ele alınan 
“Üç Boyutlu Teknolojilerinin WEB Tabanlı 
Olarak veya Bilgisayar Destekli Olarak 
Görme Engellilere Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminde Kullanılması” kısmında 3 bo-
yutlu teknolojilerin web ortamına örnek uy-
gulamalarla beraber taşınması üzerinde durul-
muştur. Braille alfabenin web ortamında kul-
lanılmasıyla görme engellilerin hızlı ve kalıcı 
öğrenmeler gerçekleştirebilecekleri değerlen-
dirmesi yapılmıştır. Bu uygulamaların yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimi yapan kurum veya 
kuruluşların bünyesinde bulunan bilgisayar 
laboratuvarlarında ekran okuma özellikleriy-
le yapılabileceği sile getirilirken, Türkiye’ye 
gelemeyenler veya evlerinde yabancı dil ola-
rak Türkçe öğrenmek isteyenler için web ta-
banlı olarak uzaktan eğitimle de yapılabilece-
ği söylenmektedir. Çalışma içerisinde görme 
engellilerin web ortamında kullanabilecekleri 
Braille alfabeden oluşturulan klavye örneği de 
resim şeklinde verilmiştir. Bu kısımda 3 bo-
yutlu cd’ler yardımıyla bilgisayar destekli ola-
rak az görenlerin rahatlıkla yabancı dil olarak 
Türkçe öğrenebilecekleri izah edilmiştir. Yine 
bu bölümde bilgisayar destekli eğitimin fay-
daları üzerinde de durulmuştur.

Çalışmanın hiç görmeyenler açısından ele alı-
nan “Üç Boyutlu Yazıcıların Görme Engellilere 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 
Kullanılması” kısmında 3 boyutlu film ve 
oyunlardan sonra hayatımıza giren 3 boyutlu 
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yazıcıların görme engellilerin dünyasını na-
sıl doğal hayatla bütünleştirdiği üzerinde du-
rulmuştur. Bu yazıcıların yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi yapan kurum ve kuruluşlarla 
beraber özellikle bu işin merkezi konumunda-
ki Yunus Emre Enstitüsü ile Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, 
eğitim öğretim faaliyetleri arasına alınmasının 
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Türkçe öğrenmek isteyen bireylere ulaştırıl-
ması Türkçenin engelli veya engelsiz deme-
den tüm dünyada etkin bir şekilde öğretimi 
yapılan diller seviyesine ulaşmasını sağlaya-
caktır. Çalışma içinde Braille alfabe resmi de 
verilmiştir. 

Çalışmada hem Braille alfabe ile hem de 
Latin alfabe ile görme engellilerin yabancı 
dil olarak Türkçe öğrenebilmesini sağlaya-
cak örnek uygulamalar 3 boyutlu resimlerin 
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“Kelimelerin Örnekleme Yöntemi İle Braille 
Alfabe Kullanılarak Seviyelere Göre Görme 
Engellilere Öğretilmesi” ve “Metinlerin, 
Soruların ve Diyalogların Anlama, Yazma ve 
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meydana gelmiştir. Birinci konunun uygu-
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Türkçe öğrenmeleri adına atılmış olan en so-
mut adımdır. 

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında çalış-
mayla ilgili elde edilen veriler ve elde edilen 
verilerin başarıya ulaşması adına yapılması 
gerekenleri dile getirilmiştir. Türkçenin dünya 
dili olma yolunda engelli veya engelsiz tüm 
bireylere ulaşması gerektiği söylenmiştir. Bu 
bölümde 3 boyutlu yazıcıların fiyatlarıyla ilgi-
li bilgiler de verilmiştir. Çalışma Braille alfabe 
destekli olarak ele aldığı örnek uygulamalarla 
bize görme engellilere nasıl yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi yapılabileceğini göstermiş-
tir. Özellikle 3 boyutlu yazıcıların bu alanda 
değerlendirilmesi görme engellilerin doğal 
hayatı hissederek yaşamalarına ve bunun so-
nucunda da kalıcı öğrenmeler yapmalarına 
önemli katkılar sağlayacaktır. 

SONUÇ

Çalışmamız bir bibliyografya tadında hazır-
lanmış gibi görünse de görme engellilere ana 
dilde Türkçe, Edebiyat, Osmanlı Türkçesi 
ve Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına 
hazırlanmış olan makale, kitap, tez ve tebliğ 
çalışmalarını içerik, yöntem, metot ve alana 
katkı gibi konulardan değerlendirmesi açısın-
dan klasik bibliyografya çalışmalarından fark-
lıdır. Çalışmamızda sosyal sorumluluk kap-
samında görme engellilere ana dilde Türkçe, 
Edebiyat, Osmanlı Türkçesi ve Yabancı dil 
olarak Türkçe öğretimi adına hangi nitelikte 

kaç adet çalışma yapıldığını göstermeye çalış-
tık. Fakat ulaştığımız sonuç görme engelliler 
açısından hiç de tatminkâr değildir. Ulaşılan 
verileri sayısal açıdan değerlendirecek olursak 
ana dilde Türkçe öğretimi adına yapılan 3 adet 
makale vardır. Hatta bu makalelerden bir ta-
nesi asıl itibariyle bilişim teknolojileri alanına 
ait bir çalışmadır. Ana dilde Türkçe öğretimi 
adına görme engelliler için yapılmış herhangi 
bir kitap, tez ve bildiri çalışmasına ulaşılama-
mıştır. Bu ulaşılan sayı görme engelliler açı-
sından hayal kırıklığıdır. Görme engellilere 
Edebiyat öğretimi üzerine yapılan çalışmalara 
baktığımız zaman sadece 2 adet tez çalışma-
sıyla karşılaşmaktayız. Bu tez çalışmaların-
dan birisi direk Alman Dili ve Edebiyatı’yla 
ilgili olmakla birlikte içerik olarak Türk Dili 
ve Edebiyatını da ilgilendirmektedir. Görme 
engellilere Edebiyat öğretimi adına yapılmış 
olan başka bir makale, tebliğ ya da kitap ça-
lışması bulunmamaktadır. Görme engellile-
re Osmanlı Türkçesi öğretimi adına yapılmış 
bir adet makale çalışması mevcuttur. Görme 
engellilere Osmanlı Türkçesi öğretimi adına 
yapılmış olan başka bir çalışma bulunmamak-
tadır. Görme engellilere yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi adına yapılmış olan 1 adet ma-
kale 2 adet de tebliğ çalışması bulunmaktadır. 
Görme engellilere yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi adına yapılmış olan başka bir çalışma 
yoktur. Çalışmalar içinde baktığımız zaman 
özellikle örnek uygulamalar barındırması açı-
sından Osmanlı Türkçesi ve yabancı dil olarak 
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Türkçe öğretimi adına yapılan çalışmalar bü-
yük önem taşımaktadırlar. Bu çalışmalar bize 
görme engellilere çağın teknolojik gelişmele-
riyle beraber nasıl hızlı ve başarılı bir şekilde 
ana dilde Türkçe, Edebiyat, Osmanlı Türkçesi 
ve Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapıla-
bileceğini göstermiştir. Çağın teknolojik özel-
likleriyle yeni eğitim öğretim kapılarının açıl-
mış olması ve bu atılımların görme engelliler 
açısından düşünülmüş olması özel öğrencilere 
yapılan eğitim öğretim alanına da yenilikler 
katacaktır. Çalışmalar sayıca az da olsalar bu 
manada alana önemli değerler katacaklardır. 

Genel itibariyle çalışmalara görme engelliler 
açısından baktığımız zaman ise toplamda 5 
adet makale, 2 adet tez ve 2 adet tebliğ olmak 
üzere toplam 9 çalışma yapılmış olması önem-
li bir eksikliktir. Görme engellilerin toplum 
hayatında daha fazla yer edinmeleri isteniyor-
sak bu tarz çalışmaların sayılarının artmaları 
büyük önem arz etmektedir. Fakat ne kadar 
sayısal olarak az olsa da ekteki çalışmalar bize 
görme engellilere hangi şartlarda hangi eği-
timin hangi yol izlenerek verilmesi gerektiği 
noktasında çok önemli bilgiler vermiştir. Bu 
tarz çalışmaların sayılarının artmasını bekle-
mekteyiz. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: People before, during or after the birth can be born disabled because of the 
various diseases, accidents and other negative reasons. Disability is not a choice that no one 
wants to own. All individuals who are unimpeded are also disabled candidates. Disability can 
occur for many different reasons. Disabilities are a very complicated situation and it is not the 
matter of individual’s, in fact it is a problem of society. Today, across the world, over 1 billion 
people are living with disabilities. In literature, the term “barrier-impaired, handicapped-apo-
logy” concept is preferred. However, although this term is not welcomed among the people 
“victim” and “crippled” terms are also preferred. When we glimpse at the disabled population, 
visually impaired have an important place. At the point of continuing their lives, especially 
visually impaired live more problems. Visually impairers are categorized as “low vision” and 
“blind”. By means of various instruments, low vision people can reach the levels of normal 
seeing people. Without “Braille Alphabet”, blind people have difficulties being negotiated.  By 
means of technological tools such as screen reading and glasses, the low vision people do their 
shortcomings. In recent years, many studies are carried out all over the world in order to gain 
disabilities in community life. Literature Info: These studies are being continued in Turkey 
too. Although favorable studies related to education are still in full swing, the desired level 
has not been reached yet. In terms of educational activities of the visually impaired, they are 
individuals accepted as a special student. These individuals’ education and training are difficult 
and subject to certain plans and programs. These students demonstrate that they do not make 
any obstacle to the success of our way. When we look at the numbers of unobstructed people 
in the academic point all over the world, we see that they are in a better position compared 
to persons with disabilities. Deficiencies in the educational activities, social acceptance, lack 
of self-esteem, lack of infrastructure in the cities for the disabled people are one of the rea-
sons that make obstacles for the disabled people. Many factors such as the lack of plans and 
programs, negative human attitudes, as well as the lack of adequate open accesses internets, 
lack of funding and so on are also negatively affecting the lives of persons with disabilities. 
Although the desired level has not been reached yet, positive steps in this area are being taken 
throughout the support of technology from Turkey and other foreign countries. Limitations: 
In their mother tongue, education and training activities for the visually impaired continues to 
increase with the development of technology. In spite of the positive studies implemented for 
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the visually impaired, in terms of teaching foreign language to them are limited. In particular, 
the number of studies related to teaching Turkish as a foreign language to the visually impaired 
are three. There are some studies conducted on teaching Turkish language, literature, Ottoman 
Turkish and teaching Turkish as a foreign language to the visually impaired. Although there are 
some studies conducted on teaching Turkish language, literature, Ottoman Turkish and teaching 
Turkish as a foreign language to the visually impaired, there is hardly more studies in teaching 
Turkish as a foreign language to the visually impaired. In particular, there are some articles 
books and theses for the learners who study Turkish, Ottoman Turkish and Literature in their 
own mother tongue. But in fact, the actual situation that concerns us is that visually impaired 
have not taken into account in these studies.Visually impaired face to big difficulties in finding 
material while studying at universities. In particular, the lack of books in Braille Alphabet and 
lack of academicians who know this alphabet are the main problems of visually impaired. 
Listening training is very important for the visually impaired. In this respect especially in edu-
cation and training terms it is necessary to prepare the materials for this area. If we reached 
the desired levels in this sense we will be able to make Turkish as a preferred language by the 
foreign learners. Objective: In this study we will focus on books, articles and thesis written 
on teaching Turkish language, literature, Ottoman Turkish and teaching Turkish as a foreign 
language to the visually impaired. In this study, particularly the content, aim and contributions 
of these studies will be discussed.  Scope: Although this study considered as a bibliography es-
pecially in four separate categories Turkish as a mother tongue, literature, studies carried out in 
our country in the field of teaching Turkish as a foreign language will be evaluated in terms of 
methods, scopes, creation purposes. Conclusions: In the first part of the study the introduction 
section will be created and here information related to disabilities especially for visually impa-
ired will be provided. Extensive data will be announced about education and training activities 
of the visually impaired in Turkey and all over the world. In the conclusion part of the study, 
the number of the studies in this field will be discussed in terms of literature, Ottoman Turkish 
and Teaching Turkish as a Foreign Language. As a result of the increase in these studies people 
with disabilities will be an important part of the community and Turkish will become one of the 
world’s leading languages. 
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BİR REKABET ETME FAKTÖRÜ OLARAK REKLAM VE TÜRKİ-YE’DE 
REKLAMA YÖNELİK MEVZUATIN DEĞER-LENDİRİLMESİ1

ADVERTISEMENT AS A COMPETITIVE FACTOR AND EVA-LUATION 
OF ADVERTISING LEGISTATION IN TURKEY

Güliz Müge AKPINAR
Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Programı, Aydın / Türkiye 

Öz: 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 den-gesi, 
fiyat, kalite gibi unsurlara ek olarak reklam da önemli bir 
faktördür. Reklam; genellikle işletmenin ürün veya hizmetini 
tanıtmak ve ya satmak için kullanılan bir pazarlama iletişimi 
şeklidir. 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. Ülkemizde yerel ekonomiye dahil olan 
firmalar hem ulusal sermayeli şirketlerle hem de çoğu çok 
uluslu olan yabancı sermayeli şirketlerle rekabet halindedir. 
Ön plana çıkma, dikkat çekme, akılda kalma ve rakiple-ri 
ekarte etme düşüncesi hayata geçirilirken yasalar tarafından 
konulan kurallar da ihlal edilmemelidir. Farklı ve önemli 
misyona sahip reklamların oluştu-rulması ve yayınlanması; 
bir yandan rekabet edile-bilirliği sağlarken diğer yandan da 
haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Reklam, Türkiye, Reklam 
Mevzuatı

Abstract: Profit, sales volume and market share as an emerg-
ing race between economic agents in order to achieve certain 
economic objectives and competi-tion defined as a process or 
relationship in the form of opposition; firms to be efficient, 
high quality and low price of more is a very important 
process that led to the offer of products and services. This 
process of shaping and continuing, the economic system, 
supply and demand balance, price, quality in addition to 
factors advertising is an important factor such as this factors. 
Advertising is a form of marketing communication used to 
promote or sell something, usually a business’s product or 
service. Whether print, whether visual or electronic media 
as you reach the target audience; each advertising has its 
original main objectives.  These objectives are shaped 
according to the type made advertising. In our country, 
the companies involved in the local economy, which is 
both for multinational compa-nies mostly foreign-owned 
national capital is com-peting with companies. Attention, 
retention and competitors do not rule out the idea of the 
rules imposed by with implementing laws should not be 
violated. Different and important mission with the creation 
of advertising and publishing; the availabil-ity on the one 
hand while on the other hand, com-petition is important 
fort he prevention of unfair competition. In this study, the 
importance of com-petition in terms of advertising and 
what are the laws of our country issued in order to elimi-
nate unfair competition and advertising will be referred to 
their applicability.

Key Words: Competition, Advertising, Turkey, Advertis-
ing Regulations
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GİRİŞ

Reklam en yalın şekliyle “insanları gönüllü 
olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna et-
mek, bir ürün ya da hizmete karşı görüş ve 
tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir 
görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağ-
lamak amacıyla oluşturulan mesajların bir 
mecradan yer ve zaman satın alınması sure-
tiyle hedef kitleye ulaştırılması olarak ifade 
edilebilir. Bu iletim eski medya olarak anılan 
gazete, dergi, radyo, açık hava reklamları, 
doğrudan posta yöntemleriyle olabileceği gibi 
yeni medya olarak ifade edilen bloglar, web 
siteleri, kısa mesajlar vb ile de gerçekleştirile-
bilir. Amacı ya da şekli ve mecrası ne olursa 
olsun reklamlar hazırlanırken dikkat çekme 
ve rakipleri eleme stratejisi öncelikli hedefler 
arasında yer alır. Bu hedeflere ulaşılmak iste-
nirken örgütlerin dikkat etmesi gereken nok-
ta haksız rekabete yol açacak unsurların ihlal 
edilmemesidir. Bu unsular genel olarak etik 
sorumluluk çerçevesinde düzenlenmek isten-
se de düzenlemelerin yetersiz kaldığı nokta-
larda devreye hukuki sorumluluk girmektedir. 
Ülkemizde “Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Reklam Yönetmeliği”, “6502 Sayılı Tüketici-
nin Korunması Kanunu”, “6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu”, “Borçlar Kanunu”, “Ticari 
Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygula-
ma Esaslarına Dair Yönetmelik”, “Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu Devre Radyo ve Te-
levizyon Yayınları Yönetmeliği”, Gibi kanun 

ve yönetmeliklerle haksız rekabetin önlenme-
si amaçlanmaktadır.

1. REKABET FAKTÖRÜ OLARAK 
REKLAM

1.1. Tanımı

Fransızca reclamé sözcüğünden Türkçe’ye 
geçen, Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük tara-
fından “Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek 
ve böylelikle sürümünü sağlamak için dene-
nen her türlü yol” olarak tanımlanmıştır. En 
yalın haliyle reklam; “Kamuoyunun dikkatini 
herhangi bir şeye çeken; özellikle ücretli du-
yuru olarak yapılan bir eylemdir1”; olarak ta-
nımlanabilmektedir. Reklam, “belli bir mala 
ve ya işletmeye karşı talep yaratmak üzere ya-
pılan her türlü beyanlar (Bozbel, 2006: 28)” 
olarak tanımlanabilir. Amerikan Pazarlama 
Birliği’ne göre ise reklamcılık; şirketler, kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu kurum-
larının; bilgilenmek isteyen bireyleri / belirli 
bir hedef pazarın üyelerini / izleyicileri, kendi 
ürünleri, hizmetleri, kuruluşları ve ya fikirleri 
hakkında herhangi bir kitle iletişim aracında 
yer satın alarak duyurularını yerleştirmek su-
retiyle ikna etmeleri olarak tanımlanmakta-
dır2. Reklam, “insanları gönüllü olarak belli 
bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belir-

1 HAWKS, Douglas; “What is advirtesement”, http://
study.com/academy/lesson/what-is-advertising-
definition-lesson-examples.html

2 American Marketing Assosation; https://www.ama.
org/resources/Pages/Dictionary.aspx
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li bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir 
ürüne ve ya hizmete, fikir ve kuruluşa çekme-
ye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona 
ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini 
veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimse-
melerini sağlamak amacıyla oluşturulan; ile-
tişim araçlarından yer ya da süre satın almak 
yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde ço-
ğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluştu-
rulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal 
destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kim-
liği açık olan) duyuru” (Gülsoy, 1999: 7) dur. 

Tanımlardan da anlaşıldığı üzere en yalın 
ifadeyle reklam; bir kitle iletişim aracı üze-
rinden yer ve zaman satın alınması suretiyle, 
hedef kitle üzerinde ürüne yönelik bir dav-
ranış oluşturma, değiştirme ya da geliştirme 
eylemi olarak ifade edilebilir.

1.2. Önemi

Reklamların önemi işletmeler açısından sağ-
ladığı faydalar ya da bazı ekonomistlere göre 
zararlar açısından tartışılmaktadır. Reklamlar 
yapılış şekilleri nasıl olursa olsun; yeniliği 
teşvik etmesi, tüketicinin seçimini kolaylaş-
tırması, mal çeşitlerinin sayısının arttırması, 
tüketicinin bilgilendirilmesi ve rekabetin ge-
liştirilmesi açısından önemlidir. 

Reklamın yapılış amacı ve sahip olduğu özel-
likler aslında onun önemini de ortaya koy-
maktadır. Ürün hakkında bilgi vermek, hedef 
kitlenin ürünün farkında olmasını sağlamak, 

reklamı yapılan üründe deneme arzusu uyan-
dırmak, ürünün hedef kitleye olan uygunlu-
ğunu göstermek, üründe bir değişiklik yapıl-
mışsa hedef kitleye bunu göstermek ve marka 
imajı oluşturmak gibi etkenler reklamların 
yapılış amaçlarını örnek verilebilir.  Diğer 
bir açıdan reklamın sahip olduğu en önemli 
özellik şüphesiz markayı meşrulaştırmasıdır. 
Bir markanın reklama sahip olması, olmaya-
na oranla onu tüketici nezdinde daha değerli 
ve meşru hale getirir. Yeni bir imaj oluştur-
mak, var olan imajı güçlendirmek ya da imajı 
değiştirmek reklamın sahip olduğu bir özellik 
ve önemdir. Bir ürün ya da hizmeti satın alır-
ken; her zaman ne ödediğine ve ne aldığına 
bakan müşteriye bir markanın rakipleri ara-
sında hangi özellikleriyle sıyrıldığı bilgisini 
vermesi diğer bir ifadeyle müşteriye karşı-
laştırma yapma olanağı sağlaması açısından 
reklamlar önemlidir. Ayrıca medya sayesinde 
geniş kitlelere ulaşarak, bu kitleleri harekete 
geçirebilme özelliğine sahip olması ve kitle-
leri ikna edebilme alanındaki başarısı rekla-
mın sahip olduğu bir özelliktir (Özkundakçı, 
2014: 31-37).

1.3. Kapsamı

1.1.1. Sınıflandırılması

Firmaların amaçları ve beklentileri oluştur-
dukları örgütsel stratejiler doğrultusunda 
değişebilmektedir. Belirlenen hedef kitleler 
ve ayrılan bütçeler firmaların ne tür reklam 
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kampanyalarını yapacaklarına karar verme-
lerini sağlayacaktır. Reklamlar; Reklamı ya-
pana göre üretici reklamı ya da aracı reklamı 
olarak; amaçlara göre birincil talep yaratma 
ve ikincil talep yaratma reklamları; hedef 
pazara göre tüketicilere yönelik, dağıtım ka-
nallarına yönelik reklamlar; taşıdığı mesaja 
göre mal reklamı, kurumsal reklam, zamana 

göre hemen satın aldırmaya yönelik reklam, 
uzun vadede satın aldırmaya yönelik reklam, 
coğrafi kritere göre bölgesel reklam, ulusal 
reklam, global reklam olarak farklı açılardan 
sınıflandırılabilir3:

3 http://www.kurumsalreklamcilik.com/reklamin-si-
niflandirilmasi-reklam-turleri-nelerdir/

Tablo 1. Reklamların Sınıflandırılması

Reklamı 
yapana göre Amaçlara göre Hedef pazara 

göre 

Reklamın 
taşıdığı mesaja 

göre 

Zaman kriterine 
göre 

Coğrafi kritere 
göre 

Üretici 
reklamı 

Birincil talep 
yaratma 

Tüketicilere 
yönelik Mal reklamı 

Hemen satın 
aldırmaya 
yönelik 

Bölgesel reklam 

Aracı reklamı İkincil talep 
yaratma 

Dağıtım 
kanallarına 

yönelik 

Kurumsal 
reklam 

Uzun vadede 
satın aldırmaya 

yönelik 
Ulusal reklam 

Hizmet 
işletmesi 
reklamı 

Uluslararası 
reklam 

Global reklam 

Kaynak: Kurumsal Reklamcılık

➢ Üretici Reklamı: Bu tür reklamlara genel 
reklamlar da denilebilir. Üretici firma kendi 
ürettiği malın reklamını bütün ülke çapında 
ve kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. 
Örneğin Arçelik, Beko, Vestel vb.

➢ Aracı Reklamı: Aynı malın yalnızca belir-
li bir coğrafi bölgedeki tüketicilere seslenen 
ancak kendisi bizzat üretici olmayan firmala-

rın tüketicilere yönelik verdiklere reklamlara 
aracı reklamı ya da lokal reklam denir. 

➢ Hizmet İşletmesi reklamı: Hizmet işlet-
mesi reklamları sigorta şirketleri, bankalar 
gibi ürettikleri hizmetleri hedef tüketicilere 
tanıtmak için reklam yapan işletmelerdir.

➢ Birincil talep yaratmayı hedefleyen 
reklamlar: Burada amaç, herhangi bir mala 
karşı talep yaratmak ya da var olan talebi art-
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tırmaktır. Üretici firmalar bu tip reklamlarda 
marka imajından çok ürünün nitelikleri ve tü-
keticiye getireceği yararlar üzerinde durmak-
tadır. Bu tür reklamlar genelde pazara yeni 
sunulan ürünler için yapılır. Örneğin, deter-
jan pazarına yeni giren Tekmatik deterjan için 
yapılan reklam.

➢ Seçici talep yaratmayı hedefleyen rek-
lamlar: Bu tip reklamlarda tüketicinin dik-
kati genelde ürün kategorisine değil, o ka-
tegori içerisinde yer alan belirli bir markaya 
çekilmeye çalışılır. Çünkü pazarda bu ürün 
kategorisine karşı bir talep vardır, var olan bu 
talebi belli bir markaya çekmek için o mar-
kanın diğer markalar ile arasındaki fark ve 
üstünlükler ortaya konur. Örneğin, tekmatik 
deterjan için ilk yapılan reklamlar birincil ta-
lep yaratmak için, yumuşatıcılı ultra tekmatik 
reklamı ise seçici talep için yapılan reklam-
lardır. 

➢ Tüketicilere yönelik reklam: Bütün rek-
lamlar belirli bir pazarı hedef almaktadır. Bu 
Pazar son tüketici olan hane halkı ise bu tip 
reklama tüketici reklamı denir.

➢ Dağıtım kanallarına yönelik reklam: 
Eğer hedef alınan Pazar aracılar ise, bu tür 
reklama da aracı reklamı denir. Buradaki he-
def kitle dağıtımcılar ve toptancılardır. 

➢ Hemen satın aldırmaya yönelik reklam-
lar: Eğer bir reklam tüketiciyi hemen hare-
kete geçirmeye ya da o malı/hizmeti hemen 

tüketmeye sevk ediyorsa bu gruba girer. Bu 
tür reklamlarda, reklam tüm satış mesajını 
kendi içinde taşır ve malın kısa sürede satın 
alınması için teşviklerde bulunur.

➢ Uzun vadede satın aldırmaya yönelik 
reklamlar: Yukarıdaki durumun tersine, 
bazen de malın satışı belirli bir ikna süreci 
sonunda gerçekleşir. Bu tür reklamlarda ise 
belirli bir marka ürüne karşı olumlu davranış 
geliştirilmesi ve o malın hedef Pazar tarafın-
dan benimsenmesi yoluna gidilir.

1.1.2. Unsurları

1.1.1.1. Tanıtımın Bulunması

Reklamdan söz edebilmek için, bir tanıtımın 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tanıtım, 
en geniş anlamıyla; malın, ambalajının, eti-
ketinin (tek tek tüketicilere yönelik yazılı ve 
sözlü tanıtımları da kapsayacak şekilde) tü-
keticilere ulaştırılması olarak ifade edilebilir. 
Bunun yanı sıra, reklam aracılığı ile yapılan 
tanıtımla tüm kamuoyuna ve özellikle ilgili 
tüketicilere karşı bir duyuru söz konusudur. 
Reklamların asıl ulaşmak istedikleri hedef 
kitle tüketicilerdir. Tüketiciler reklamlar ara-
cılığı ile belirli bir mal veya hizmeti almaya 
zorlanırlar. Reklamların işlev ve amaçları 
değerlendirildiğinde, asıl muhatabın gerçek 
veya tüzel kişi tüketiciler olduğu anlaşılır. 4.

4 Reklamın Unsurları, Milli Eğitim Bakanlığı Aile ve 
Tüketici Hizmetleri Yayınları, s.4. www.megep.meb.
gov.tr/mte_program.../Reklamın%20Unsurları.pdf
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1.1.2.2.Tanıtımın Malın ve ya Hizmetin 
Sürümünü Arttırmaya Yönelik Yapılması

Bir malın ve ya hizmetin sürümünü arttırma 
gayesi olmadan, manevi bir menfaat sağla-
mak, bir düşünceyi, inancı yaymak ya da bir 
hayır kuruluşuna fayda sağlamak gibi amaç-
larla yapılan reklamlar ticari reklam değildir 
(İnal ve Baysal, 2008: 7).

1.1.1.3. Reklam Yapma İradesinin Var-
lığı

Bu unsur reklamı haberden veya kamuya 
açıklanan diğer bilgilerden ayırmaktadır. Bir 
şahsın kendisine, üçüncü şahsın kendisinin 
veya üçüncü şahsın malı veya hizmetine iliş-
kin olarak verdiği bilgi veya yaptığı tanıtım 
reklam iradesiyle olmalıdır (İnal ve Baysal, 
2008: 7). Özellikle gazetelerin veya radyo ve 
televizyonların 

1.1.3. Reklamın Sorumluluğu

Reklâmların sosyal sorumluğu vardır. 
Reklâmcıların ve Reklâm verenlerin büyük 
çoğunluğu bu sorumluluğun bilincindedir. Ve 
yazık ki zaman zaman bazı Reklâmların hal-
kı yanlış bilgilendirdiğini ve hayal kırıklığına 
uğramalarına neden olduğunu da bilinmek-
tedir. Reklamlar her ülkede farklı kurumlar 
tarafından denetlenmektedir (Özkundakçı, 
2014: 75). Bu denetleme haksız rekabetin ön-
lenmesi, gerçek dışı vaatler verilerek insan-
ların aldatılmaması, kadınların, çocukların, 

yaşlıların, etnik grupların yanlış şekilde kul-
lanılmaması açısından önemlidir.

1.4. Rekabet Etmedeki Etkisi

Serbest piyasa ekonomisinin temelini reka-
bet özgürlüğü oluşturmaktadır. İktisadi ve 
ya ekonomik rekabet “faaliyet konuları ve 
amaçları aynı olan kimseler arasında müşte-
rilerin paylaşılmasından doğan çekişme” ve 
ya “ticari hayatta müşteri celbetmek için ta-
cilerler arasında yapılan her nevi müdahale” 
olarak ifade edilebilir. Günümüzde rekabette 
sorun, sayıları her geçen gün artan yatırımcı 
ve üretici için bölgesel, ulusal ve uluslar ara-
sı platformda üretim yapmak değildir; artık 
sorun yapılan üretimin özelikle iletişim ola-
naklarının gelişmesi ile hemen her türlü mal, 
hizmet ve markalardan haberdar olan ve yine 
aynı sebeple beklentileri olağanüstü artan 
ve çeşitlenen, buna karşın yoğun bir iletişim 
bombardımanı altında kendisine psikolojik 
ve fikri anlamda kalkanlar geliştirmiş olan tü-
ketici kesimlerine ulaşmaktır. Böyle bir soru-
nu çözmek için en önemli silah reklamlardır 
(Yıldız, 2013: 173). 

Reklamlar, işletmelerin ürünlerini ya da hiz-
metlerini satmak, var olan satış oranlarını 
korumak, marka sadakati yaratmak, kurumla 
ilgili var olan olumsuz imajı düzeltmek, var 
olan olumlu imajı devam ettirmek, farklı bir 
firma tarafından piyasaya yeni bir mal, ürün 
ya da hizmet sunulduğunda ona karşı rekabet 
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üstünlüğünü koruyabilmek açısından çeşitli 
görevler üstlenmektedir. Reklamların amaç-
ladığı görevleri yerine getirmeleri konusunda 
kullandıkları en etkin strateji ikna etme yön-
temlerinin kullanılmasıdır. İkna; önceden be-
lirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinç-
li olarak, insan güdülerinin manipülasyonu 
yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi 
girişimi (Brembeck ve Howell, 1952: 24) ola-
rak ifade edilebilir. Daha yalın ifadeyle ikna, 
bireylerin seçimlerini etkileme amaçlı ileti-
şim (Brembeck ve Howell, 1976: 9) olarak 
da ifade edilebilir. Reklam yapımcıları, ikna 
etme tekniklerinden faydalanarak hedef kit-
leleri üzerinde istedikleri davranışları ortaya 
koyacak davranış değişiklikleri oluşturmayı 
isterler. Bunu yaparken de genellikle tüketici-
nin eğilimini etkilemeye yönelik duygusal ve 
algısal mesajlar göndermektedirler. Bu duy-
gusal ve algısal mesajlarla tüketicilere ürüne 
ya da hizmete sahip olmaları halinde “ayırt 
edilir / farklı ” kelimesiyle başlayan (ayırt 
edilir görünme, farklı hissetme, süper olma 
vs)  çeşitli anlamlar yükleneceği mesajı ve-
rilmektedir. Bu mesajlar kimi zaman ürünün 
ya da hizmetin sahip olduğu özelliklere yakın 
anlamlar içerirken birçok zaman da olduğun-
dan daha abartılı ya da gerçeğe aykırı diğer 
bir ifadeyle yanıltıcı olan anlamlar içerebil-
mektedir. Örneğin satın alınması istenen bir 
ayakkabının pazarlanırken reklamlarında sa-
tın alan kişinin boyunu uzatacağı mesajının 
verilmesi; x marka çamaşır deterjanı satın 

alındığında çamaşırların ilk günkü yeni hali-
ne döneceği, y marka bitki çayıyla insanların 
çok kısa sürede onlarca kilo vereceği, bir kaç 
kullanımla cildin bebek teni haline geleceği 
gibi. Reklamların en önemli misyonu tüke-
ticiyi bilgilendirmek ve piyasadaki rakipleri 
arasından ürünün ya da hizmetin ön plana 
çıkmasını sağlamaktır. Ancak reklam ajans-
larının reklamı kurgularken tüketicileri yön-
lendirme yönündeki misyonlarını tüketiciyi 
yanıltma doğrultusunda kullanmaları kendi-
lerine yönelik eleştirilerin oluşmasına neden 
olmaktadır.     

Reklamların tüketiciyi yönlendirme yönün-
deki misyonu onun tüketiciyi yanıltan özel-
liğinin vurgulandığı eleştirilerin oluşmasına 
neden olmaktadır. Özellikle tüketicinin rek-
lamlara karşı korunması gereği 20. Yüzyılın 
ikinci yarısında reklamlara ilişkin hukuki dü-
zenlemelere gidilmesi gereğini doğurmuştur. 
Böylece o zamana kadar sadece haksız reka-
betin önlenmesine yönelik olarak gerçekleş-
tirilen reklam denetimi, tüketicinin korunma-
sı odaklı olarak geliştirilmiştir (2013: 174). 
Reklamlar eşit rekabet koşullarını aldatma, 
yanıltma ve abartma özellikleriyle bozmakta-
dırlar. Diğer bir ifadeyle Yanıltıcı,  aldatıcı ve 
abartılı olarak hazırlanmış reklamlar tüketici-
nin kandırılmasına yol açtığı gibi, eşit rekabet 
koşullarını da etkilemektedir. 
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2. YASAL MEVZUAT

Türk Hukukunda rekabet etme ve reklam 
yapmaya yönelik özel kanunlar bulunma-
maktadır. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Ka-
nunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun’un ilgili madde-
lerinde rekabet ve reklamlara ilişkin hukuki 
düzenlemelerden bahsedilmektedir.

2.1. Türk Hukukunda Haksız Rekabet

Ticari işlemlerden doğan haksız rekabet hal-
lerine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu 
ve Türk Borçlar Kanununun ilgi maddelerin-
de düzenlenmektedir. Doktrinde her ne kadar 
özellikle Türk Ticaret Kanunundaki haksız 
rekabete ilişkin hükümlerin müşteri menfaat-
lerini korumayı tam olarak karşılamadığı ileri 
sürülse de; haksız rekabetin önlenmesi de-
nildiğinde ticareti gerçekleştiren aktörler ile 
satın alan / kullanan / faydalanan konumun-
daki müşterilerin menfaatlerinin korunması 
ya da garanti altına alınması anlaşılmalıdır. 
Bu arada rekabetin korunması ve haksız re-
kabet kavramları birbirleriyle karıştırılma-
malıdır. Rekabet etmeme serbest piyasa eko-
nomisinde rekabetin kendisinin korunmasını 
hedeflemektedir. Haksız rekabete ilişkin dü-
zenlemeler Türk Ticaret Kanununda düzen-
lenmiştir. 13/1/2011 tarihinde kabul edilen 
14/2/2011 tarihinde 27846 Sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun Dördüncü Kısmında 54 ila 63. 
maddeleri arasında haksız rekabet düzenlen-
miştir5. Kanun, haksız rekabeti aldatıcı hare-
ket ve ya dürüstlük kurallarına aykırı diğer 
şekillerde ekonomik rekabetin kötüye kulla-
nılması olarak tanımlamaktadır. Rakipler ve 
ya tedarikçilerle müşteriler arasındaki ilişki-
leri etkileyen aldatıcı ve dürüstlük kuralına 
aykırı davranış ve ticari uygulamalar haksız 
ve hukuka aykırıdır. Bu kapsama giren her 
türlü haksız fiil haksız rekabet teşkil edecek-
tir.  Başka bir işletmeye ait ürünlerin taklit 
edilmesi, rakip markaların taklit edilmesi, 
kendi ürünlerinin kalitesine yönelik olarak 
aldatıcı reklamlar yapılması, ürünlerde  ve ya 
işletmede olmayan nitelikleri varmış gibi gös-
tererek aldatıcı ad ve işaretler kullanılması 
haksız rekabet teşkil eden hallerdendir (Er-
dem, 2011). 

Haksız rekabete ilişkin düzenlemenin yapıl-
dığı bir diğer kanun ise 11/1/2011 tarihin-
de kabul edilen 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’dur. İlgili Kanunun 57. maddesine 
göre gerçek olmayan haberlerin yayılması, 
bu tür ilanların yapılması ve ya dürüstlük 
kurallarına aykırı davranışlar yüzünden müş-
telerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan kişi kusurun giderilmesini talep edebil-
mektedir6. Yeni medyanın önem kazandığı 

5 http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2011/02/20110214-1-1.htm

6 Türk Borçlar Kanunu, www.resmigazete.gov.tr/es-
kiler/2011/02/20110204-1.htm
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günümüzde illegal pazarlama atağı olarak 
da değerlendirilebilecek yeni stratejilerden 
biri kendi ürün ya da hizmetinin rakiplere 
göre olan üstünlüklerini vurgulayan reklam-
ların kitle iletişim araçlarıyla hedef kitleye 
ulaşmasını sağlarken bir diğer yandan da 
nereden, kim tarafından, ne zaman servis 
edildiği bilinmeyen kurgular aracılığıyla 
özellikle sosyal medya üzerinden güçlü ra-
kip firmaları ve ürünlerini karalama kam-
panyaları üretmektir. (Coca Cola yazısını 
tersten okursan yakalanan anlam, Adidas 
Ambleminin tersten bakıldığında ne anlama 
geldiği, Nutella marka fındık kremasını ne-
den almamamız gerektiği gibi). Bunun gibi 
haksız rekabete sebep olacak stratejilerle yi-
tirilen itibarın cezalandırılması yasayla gü-
vence altına alınmalıdır.

2.2. Reklamlara Yönelik Mevzuat (Rek-
lam Yasakları)

Yukarıda Türk Hukukunda Haksız Rekabet 
başlığı altında rekabet yasakları belirtilmiş-
tir. Türk Ticaret Kanunu’nun “Basın, yayın, 
iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumlulu-
ğu” ile ilgili bölümünden (madde 58)  kitle 
iletişim araçlarıyla hedef kitlelere ulaşan rek-
lamların sorumlulukları dolaylı olarak çıkar-
tılabilmektedir. Bunun dışında Radyo  ve Te-
levizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında-
ki Kanun da; ayrıca Radyo ve Televizyon Ya-
yınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönet-

melik, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygu-
lamalar Yönetmeliği’nde reklamlara ilişkin 
hukuki düzenlemelere rastlanmaktadır. 

a. Türk Ticaret Kanunu

Doğrudan doğruya reklamlara ilişkin ol-
mamakla birlikte, reklamlara ilişkin haksız 
rekabet fiilerine uygulanacak olan Ticaret 
Kanunu’nun 56 ve devamı maddeleri rekla-
mın hukuki düzenlemelerinin en eski kayna-
ğıdır (Yıldız, 178).

b. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Ya-
yınları Hakkında Kanun

İlgili kanununda reklam yapılması ve ya-
yınlanmasına yönelik hukuki olarak çeşitli 
şekillerde atıfta bulunulmaktadır. Öyle ki; 
Kanunun Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim 
bölümünde ticari iletişim ve yayın hizmetinin 
hangi özelliklere sahip olması gerektiğine ve 
ticari iletişim yasaklarına değinilmektedir. 
Buna göre ticari iletişimde bilinçaltı teknikler 
kullanılamamaktadır. Ticari iletişim adil - dü-
rüst- hakkaniyetli olmalı, din-dil-cinsiyet-ırk-
renk gibi herhangi bir ayrımcılığı içermemeli, 
kadınların ve çocukların istismarı olmamalı, 
yanıltıcı olmamalıdır. Ayrıca reklamlarda ço-
cuklar tehlikeli duruma düşürülmemeli, rek-
lamı yapılan ürün ve ya hizmeti satın alma-
ları konusunda ebeveynelerini ve ya başka-
larını ikna etmelerine teşvik edilememelidir 
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(Madde 9)7. Buna ek olarak reklamların ya-
yın özellikleri ve yayınlanma süreleri (mad-
de 10), alkol – tütün ve reçeteye tabi ilaçlar 
gibi reklamı yapılamayacak ürünlerin neler 
olduğu (madde 11), sponsorluk ve ürün yer-
leştirmenin koşullarının neler olduğu (madde 
12-13), siyasi reklamların hangi koşullarda 
yapılabileceğine (madde 31) kanununun be-
lirtilen maddelerinde yer verilmiştir.

c. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanunun Altıncı Kısmında Ticari Reklam 
ve Haksız Ticari Uygulamalar başlığı altın-
da ticari reklam ve haksız ticari reklamın ne 
olduğuna ve Reklam Kuruluna değinilmiştir 
(madde 61-63)8. Buna göre; Madde 61’de; 
ticari reklamın tanımı yapılarak, ticari rek-
lamın ilkelerinden ve nasıl yapılması gerek-
tiğinden bahsedilmiştir. Tüketiciyi aldatıcı 
nitelik taşıyan, şiddet unsuru içeren, kamu 
sağlığını bozan, yaşlılar-çocuklar-engelliler 
gibi dezavantajlı grupları istismar edici rek-
lam yapılması yasaklanmıştır. Reklam oldu-
ğu açıkça belirtilmeyen şekilde yazı, logo, 
marka vb ayırt edici ifadelerle ticari ünvan 
ve işletmelerin adlarının kullanılması ‘örtülü 
reklam’ olarak tanımlanmış ve her halükar-
da örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. 

7 RTÜK Kanunu, http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/
data/5422bc94369dc316585c0e01/1.5.6112.pdf

8 Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun, http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/11/20131128-1.htm

Reklam verenlerin iddialarını ispat etmekle 
yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ayrıca alda-
tıcı ve ya saldırgan nitelikteki uygulamalara 
atıfta bulunularak bunları haksız ticari uygu-
lamalar değerlendirilmiş ve bu tür uygulama-
ların yasak olduğu (Madde 62)  belirtilerek; 
ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri 
belirleme, haksız ticari uygulamalara karşı 
tüketicileri korumaya yönelik düzenleme, in-
celeme, denetim yapma görevini yerine geti-
ren Reklam Kurulu nun tanıtımı, oluşum şek-
li ve görevlerine değinilmiştir (Madde 63).

d. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve 
Usulleri Hakkında Yönetmelik

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde9 reklam-
lar; ‘Haksız Rekabete Yol Açıcı Reklam’, 
‘Yanıltıcı Reklam’, ‘Gizli Reklam’, ‘Bilin-
çaltı Reklam’ olarak çeşitlendirilmiş ve çe-
şitli tanımlar yapılmıştır. Yayıncılığın haksız 
bir çıkar ve amaca alet edilmemesi gerektiği; 
haksız rekabete yol açacak yayının yapılması 
yasaklanmış; ve halkı aldatacak, yanıltacak 
ve ya haksız rekabete yol açacak reklam ya-
yınlarına yer verilmemesi gerektiği belirtil-
miştir. (Madde 5). İlgili yönetmelikte ayrıca 
reklamlara ilişkin genel kurallar ortaya konu-
larak; reklamların adil - dürüst olması gerek-
tiği, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar 
verecek şekilde olmaması, insan onurunu 
zedelememesi, ayrımcılık yapmaması, dini 

9 http://www.hukuki.net/hukuk/index.
php?article=271
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ve siyasi inanışlara saldırmaması gerektiği, 
devlet büyüklerine dini kişi ve konulara yer 
vermemesi, kamu sağlığı ve güvenliğine za-
rar vermemesi, çocukları doğrudan ilgilendir-
meyen ürünlerde çocukların kullanılmaması, 
haber ve güncel programları düzenli olarak 
kullanan kişilerin görüntü ve seslerine rek-
lamlarda yer verilmemesi gerektiği belirtil-
miştir (Madde6).

e. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygula-
malar Yönetmeliği

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun’un ilgili hükümlerine dayanılarak 
çıkarılan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliği” 10 Ocak 2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yö-
netmeliğin 8. maddesi dışındaki hükümleri 
yönetmeliğin yayın tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir10. Yönetmelikle reklam veren, rek-
lam ajansları, mecra kuruluşları ve reklam-
cılık ile ilgili tüm kişi ve kurumlar ile ticari 
uygulamada bulunanların uyması gereken 
ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak 
inceleme esasları belirlenmiş ve haksız ticari 

10 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan !Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik’ in 1. maddesiyle 10/1/2015 
tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “Yönetmeliğin yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl sonra,” ibaresi “31/12/2016 tarihin-
de,” şeklinde değiştirilmiştir.

uygulamalara karşı tüketicilerin korunması 
hedeflenmiştir. “Ortalama tüketici” gibi daha 
önce mevzuatımızda tanımı bulunmayan 
kavramların tanımına yer verilmiştir. Buna 
göre; “ortalama tüketici” ticari veya mesle-
ki olmayan amaçlarla hareket eden, tüketici 
işlemi ya da tüketiciye yönelik uygulamaların 
her aşamasında makul düzeyde bilgiye sahip 
olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte-
dir11. Yönetmelikte sıralanan ilgili maddelere 
göre reklamların sahip olması gereken nite-
likler şu şekilde ifade edilebilir12: Reklam-
lar genel ahlak kurallarına aykırı ifade ve 
görüntü içeremez; kamu düzenine aykırı ve 
infial yaratacak unsurlara reklamlarda yer ve-
rilemez.   Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç v.b. özelliklere yöne-
lik kötüleme, istismar, önyargı ve ayrımcılık 
yapılamaz. İnsan onuru ve kişilik haklarını 
zedeleyici unsurlar içeremez (madde 5). Rek-
lamlar doğruluk ve dürüstlük özelliğini taşı-
yarak; ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci 
içinde ve haksız rekabete yol açmayacak şe-
kilde, ortalama tüketicinin algılama düzeyine 
göre hazırlanmalıdır (madde 7). Madde 8’de, 
31.12.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek 
olan ve bir mal ve ya hizmetin tanıtımı esna-
sında, rakip mal ve hizmetlere ilişkin unsurla-

11 BIÇAKÇI, Levent; Ticari Reklam ve Haksız Ticari 
Uygulamalar Yönetmeliği Bilgi Notu, http://www.
leventbicakci.com/ticari.pdf

12 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yö-
netmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2015/01/20150110-5.htm
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rın doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı 
reklamlar olarak ifade edilen karşılaştırmalı 
reklamlara değinilerek; bu reklamların alda-
tıcı ve yanıltıcı olamayacağı ayrıca haksız 
rekabete yol açamayacağından bahsedilmek-
tedir. Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin 
yazı, haber, yayın ve programlarda, mal ve 
ya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo ya da 
diğer ayırt edici şekil ve ifadelerle ticaret un-
vanı ya da işletme adlarının reklam yapmak 
amacıyla yani ‘Örtülü Reklam’ olarak kulla-
nılması; örtülü reklamlarla tüketicinin tercih-
lerinin bilinçli olarak yönlendirilerek mal ve 
hizmetlerin satın alınmasının teşvik edilmesi 
yasaklanmıştır (madde 22 - 23).  Ticari bir 
kişi veya firmayla ilgili bilgi ve görüntülerin, 
konu, içerik, sunum, konumlandırma ve süre 
açısından abartılı bir şekilde  yer aldığı, ha-
ber, yazı ve programların “örtülü reklam” 
sayılmaktadır (Bıçakçı, s.4). Yönetmeliğin 3. 
Bölümünde Haksız Ticari Uygulamalara yer 
verilmiştir. Madde 28, 29ü, 30 ve 31’de Hak-
sız Ticari Uygulama olarak sayılacak eylem 
ve durumlar açıkça ifade edilmiştir. Şöyle 
ki; tüketiciye yönelik bir ticari uygulamanın 
haksız olarak kabul edilebilmesi için mesleki 
özen gösterilmeyerek, ulaşılan ortalama bir 
tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin eko-
nomik davranış biçimini önemli ölçüde boz-
ması ve ya bozma ihtimalinin olması gerek-

mektedir (madde 28). Yanlış bilgiler içeren 
ya da bilgiler doğru olsa bile sunuluşuna dair 
bütün koşullar değerlendirildiğinde, ortala-
ma tüketiciyi aldatan, bu suretle tüketicinin 
normalde taraf olmayacağı bir hukuki işleme 
taraf olmasına yol açma olasılığı olan ya da 
yol açan eylemler aldatıcı eylemler olarak ta-
nımlanmıştır (Madde 29).

Ticari uygulamada bulunanın tüketiciye yö-
neltmiş olduğu bilgiyi gizlemesi, anlaşılmaz 
hale getirmesi ya da uygun olmayan bir za-
manda sunması aldatıcı ihtimal olarak ele 
alınmıştır (Madde 30). Taciz, fiziksel şiddet 
dâhil cebir veya haksız tesir yoluyla ortala-
ma tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin 
seçim veya davranış özgürlüğünü önemli öl-
çüde bozması veya bozma olasılığı taşıması 
ve tüketicinin bu sebeple normal şartlar altın-
da taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf 
olması veya taraf olma olasılığının artması 
saldırgan ticari uygulama olarak kabul edil-
mektedir (Madde 31). Haksız ticari uygula-
malar bakımından Kanunun 62. maddesin-
de belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket 
edenler hakkında haksız ticaret uygulamanın 
3 aya kadar tedbiren durdurulması ve ya beş 
bin Türk Lirası idari par cezası uygulanması 
kararı verilebilir.
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Her gün piyasaya yeni ürünlerin ve hizmet 
sağlayacılarının girdiği günümüz piyasa eko-
nomisinde; örgütlerin varlıklarını idame et-
tirebilmeleri ve ürün yaşam eğrisinde tepe 
noktalarda varlıklarını sürdürebilmeleri için 
bazı stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. 
Bu stratejilerin temelinde rakipler arasından 
sıyrılarak varlıklarını hedef kitleye göstere-
cek yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin 
en önemlililerinden birisi de şüphesiz reklam 
stratejileridir. Reklamlar hedeflenen davranış 
değişikliğinin geliştirilebilmesi açısından bazı 
özelliklere sahip olmalıdırlar. Yaratıcı stra-
tejiyle geliştirilen bu özellikler dikkat çekici 
olma, hedef kitleyi bilgilendirme ya da rakip-
ler arasında neden biz sorusuna cevap verme 
vb leri olarak ifade edilebilir. Reklamın dikkat 
çekme ve yaratıcı olma misyonu bazen onu 
saldırganlaştırarak haksız rekabetin oluşması-
na neden olabilmektedir. Bu açıdan ekonomik 
sorumluluğunu herşeyin üstünde tutan örgüt-
leri frenlemek adına hukuk devreye girmek-
tedir. Çıkartılan çeşitli yasalar ve yönetmelik-
ler rekabetin adil, hakkaniyetli ve dürüst bir 
şekilde gerçekleşmesini hedeflemektedir. İşte 
bu noktadan yola çıkılarak ülkemizde; RTÜK 
Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanu-
nu gibi çeşitli mevzuatsal düzenlemeler ince-
lenerek reklamlarda haksız rekabetin önlen-
mesine yönelik yapılan atıflar incelenmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Profit, sales volume and market share as an emerging race between economic 
agents in order to achieve certain economic objectives and competition defined as a process or 
relationship in the form of opposition; firms to be efficient, high quality and low price of more 
is a very important process that led to the offer of products and services. This process of shaping 
and continuing, the economic system, supply and demand balance, price, quality in addition to 
factors advertising is an imprtant factor such as this factors. Advertising, “to persuade people 
to be volunteer in a certain behavior, leads to a certain idea, try to attract people attention’s to 
a product, a service, ideas and institutions, to provide information about it, in order to ensure 
the changing opinions and attitudes of it, or of a particular opinion or adopt the attitude crea-
ted; communication tools of the place or reproduced and displayed or in other ways by buying 
time distributed and that a fee obviously created (in other words, the identity of the person or 
organization that provides financial support to open) announcement”. Advertising is a form 
of marketing communication used to promote or sell something, usually a business’s product 
or service. Advertising messages are usually paid for by sponsors and viewed via various old 
media; including mess media such as newspaper, magazines, television advertisement, radia 
advertisement, outdoor advertising or direct mail; or new media such as blog, websites or text 
messages. Whether print, whether visual or electronic media as you reach the target audience; 
each advertising has its original main objectives.  These objectives are shaped according to the 
type made advertising. For example, to promote a brand or product and to increase the aware-
ness by the target audience or advertising is considered an institution between general purpose. 
In our country, the companies involved in the local economy, which is both for multinational 
companies mostly foreign-owned national capital is competing with companies. The main task 
they want to accomplish through the advertisements of these companies to compete; outmaneu-
ver the competition, trying to cut their entry into the market of new competitors, to prevent the 
further development for the benefit of market competition, advertised products or the products 
or services they supply the opponent’s serve to indicate that the superior stand on attractiveness 
and superiority, affecting the company’s sales strategy against competitors behavior to take 
action, which may be substituted for goods and services offered by the company to prevent the 
characteristics of goods and services to compete, etc. purposes can be listed as. It is realistic that 
in the process of preparing the advertising content, and perform a variety of important purposes 
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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should be prepared with different and often aggressive strategy. But the fore, attention, reten-
tion and competitors do not rule out the idea of the rules imposed by with implementing laws 
should not be violated. Different and important mission with the creation of advertising and 
publishing; the availability on the one hand while on the other hand, competition is important 
fort he prevention of unfair competition.In our country, available in case publication meets the 
concept old media and new media “Commercial Advertising and Unfair Commercial Adver-
tising Regulations”, “6502 numbered Consumer Protection Law,” “6102 Turkish Trade Law,” 
“Law of Obligations”, “Commercial Advertising and Principles and on the Ad Regulation on 
the Implementation Principles “,” Radio and Television Supreme Board of Radio and Televisi-
on Broadcasting regulations Circuit “, as the laws and regulations are intended to prevent unfair 
competition.Objective: This study discusses, the importance of competititon in terms of adver-
tising and what are the laws of our country issued in order to eliminate unfair competition and 
advertising will be referred to their applicability. Methodology: This study is a comparative 
literature review. First, important definitions had been made and then legislative investigation 
was conducted. Conclusion: Advertisements are important tools that provide a competitive 
edge to the companies. Companies has some goals like: Creating a positive brand image, the 
boost sales, to profit, having advantage among competitors and etc. Whatever the purpose of 
the companies, the advertiser’s company has some responsibilities.  These responsibilities fall 
into the legal circuit in order to prevent unfair competition are not met by the time the adverti-
ser companies. In our country, the law such as; Supreme Board of Radio and Television Law, 
Turkish Trade Law, Law of Obligations are making the necessary arrangements on behalf of 
the realization of this objective. In related laws,  which are to be regarded as unfair competition 
cases, in which case the violation will be considered, which result in violations of institutions 
located regulations as to how much punishment.
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TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ KURGULANMASINDA MEDYANIN ROLÜ1

ROLE OF THE MEDIA IN THE CREATION OF THE Y GENERATION IN 
TURKEY

Güliz Müge AKPINAR
Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Programı, Aydın / Türkiye

Öz: Tarih sahnesindeki buhranlar, kıtlıklar, savaşlar, göçler 
gibi farklı ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal hareketler 
meydana getirdikleri ortak özellik-leriyle farklı zaman dili-
minde doğanların kuşakları oluşturmalarına neden olmuştur. 
Kuşaklar etkilen-dikleri dönemlere göre; Sessiz Kuşak 
(1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1979), X Kuşağı 
(1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999) ve Z Kuşağı (2000-) 
olarak sınıflandırılabilir. Vietnam Savaşın-dan sonra birçok 
ekonomist ve iktisatçı tarafından özel olarak kurgulanmış 
Y kuşağı, şu an genel popülasyon içinde ikinci büyük nesli 
oluşturmakta-dır. Popülasyon içindeki sayıları, iş hayatına 
atılarak artık karar verici statüsüne geçiyor olmaları ve 
etkilendikleri değerler nedeniyle daha önceki nesil-lere göre 
ciddi farklılılar gösteriyor olmaları bu neslin irdelenmesinin 
genel sebepleri olarak kabul edilebilmektedir. Kuşaklara 
yönelik günümüze değin yapılan araştırmalar ilgili yıllar 
arasında do-ğan bireylerin iş hayatı, sosyal hayat ve ilişki 
boyu-tunda hangi özellikleri sergilediklerini ortaya koyma 
amacını gütmüş ve genel hatlarıyla bu boyutları açıklama 
niteliği taşıyan veriler ortaya koymuştur. Bu çalışmayla 
Y kuşağının genel özelliklerine değinilerek; bu kuşağın 
kurgulanmasında medyanın rolü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Generation Y, Generations, Media, Turkey

Abstract: In the history; different economic, political, 
technological and social movements such as dep-ressions, 
famines, wars, migrations bring to the common charac-
teristics occur has led to creating generations of people 
born in different time zones. According to the periods are 
affected generations can be classified as: Silent Generation 
(1925-1945), the Baby Boomer Generation (1946-1979), 
Genera-tion X (1965-1979), Generation Y (1980-1999) and 
Generation Z (2000-). Generation Y that is the second larg-
est generation in the general population have been edited 
exclusively by many economists after The Vietnam War. 
The examination of this generations’ common reasons are 
be accepted like that, the numbers in the population, being 
decision - making status in labour life, showing differentials 
than previous generations because of the values they have 
affected. Research carried for generations until today, busi-
ness life of individuals born between the respective years, 
dimensions of social life and relationships and which has 
been pursuing the aim to demonstrate that they exhibit the 
charac-teristics these dimensions outlined revealed data which 
is for illustrative purposes only. In this study, the role of 
media for the creation of Genera-tion Y and referring to the 
general characteristics of this generation will be discussed. 

Key Words: Generation Y, Generations, Media, Turkey
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GİRİŞ

Kuşaklar; yetişme tarzları ve ortam özellikle-
riyle çeşitli alanlarda benzer karakterleri ser-
gileyen kişilerin var olmasına neden olmak-
tadır. Sanayi Devrimi sonrası yapılan bilim-
sel araştırmalar; etkilendikleri sosyo kültürel 
özelliklere göre kuşakları 1925 – 1945 yılları 
arasında doğanları kapsayan Sessiz Kuşak di-
ğer bir ifadeyle Gelenekselciler; 1946-1964 
yılları arasında doğan Baby Boomers (Bebek 
Patlaması) Kuşağı, 1965 -1979 yılları arasın-
da doğan X Kuşağı; 1980-1999 yılları arasın-
da doğan Y Kuşağı, 2000’den sonra doğan 
Z Kuşağı ( Yeni Sessiz Kuşak, Kristal Ço-
cuklar) olarak sınıflandırmıştır. Her kuşağın 
kendine özgü tutumları ve özellikleri vardır. 
Örneğin; Sessiz Kuşak olarak nitelendirilen 
dönemde doğanlar; doğdukları dönemde ya-
şanan bazı önemli olaylardan kaynaklanan 
baskılardan dolayı, risk almaktan kaçınan ve 
emin olmadıkları konulara karşı temkinli dav-
ranan insanlardan oluşmaktadır. İkinci  Dün-
ya Savaşından sonra doğan, nüfus patlaması 
yaratan 1 Milyar Bebeğin oluşturduğu Baby 
Boomers lar; özverili, çok çalışan, pragmatist, 
uzun saatler boyunca çalışmaktan keyif alan, 
yüksek başarı duygusu olan, otoriteye bağlı, 
yüz yüze iletişimden keyif alan ve gelenek-
sel iletişime yatkın özelliği taşımaktadırlar. 
1965-1979 yılları arasında doğan ve X olarak 
adlandırılan kuşak toplumsal 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 ku-
şaktır. Bu kuşakta doğanların çalışma hayatı-
na yönelik en önemli özellikleri yaşamak için 
çalışmak anlayışına sahip olmalarıdır. 1980-
1999 yılları arasında doğan ve Gen Me, Gen 
Y, Milenyum, NGen, İ Gen ve Y kuşağı ola-
rak adlandırılan dönemde doğanlar teknoloji-
ye olan yatkınlıkları; aynı anda birden çok işi 
yapabilmeleri, tüketime olan yatkınlıkları, ya-
ratıcılıkları, ilişkilere getirdikleri yeni boyut-
larla dikkat çekmektedirler. Eğitim seviyesi 
yüksek, teknoloji bağımlısı, aynı anda birçok 
şeyi yapabilen, iş değiştirme alışkanlıkları 
yüksek; yaşamak için çalışma ideolojisini be-
nimseyen bir kuşak olarak kabul edilmekte-
dirler. Otoriteyi reddeden, narsist, uzun çalış-
malar sonuncunda başarıya ulaşmak yerine, 
paraya ve kariyere hemen sahip olma; gele-
ceklerini, kariyerlerini, mesleki gelişimlerini 
kendi kendilerine planlama eğilimindedirler. 
Bu neslin tutum ve davranışları günümüz 
ekonomik, siyasi, toplumsal yapısı açısından 
önemlidir. Bu neslin hayata bakışı tüketim 
alışkanlıklarından çalışma ilişkilerine kadar 
birçok şeyi etkilemektedir. Çok Uluslu Şir-
ketler (ÇUŞ) açısından belirlenen hedeflerin 
ve alınan kararların uygulanabilmesi ve ideo-
lojilerin meşrulaştırılabilmesi açısından med-
ya oldukça önemli bir kuvvettir. Kurgulanan 
filmler, çekilen diziler, reklamlar, merchan-
dising ler bir yandan küreselleşme olgusunda 
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ÇUŞ ların isteklerine hizmet ederken, diğer 
yandan da verilen subliminal ve propoganda-
sal mesajlarla insanların kitlesel ve gönüllü 
olarak! Çok Uluslu Şirketlerin misyonlarını 
gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktadırlar.

1. Y KUŞAĞI

1.1.  Olgusu

Farklı araştırmacılara göre farklı zaman di-
limleri arasında doğan ve farklı isimlerle 
adlandırılan ancak genel olarak 1980-1999 
yılları arasında doğan bireyleri kapsayan Gen 
Me, Gen Y, Millenials (Milenyum Kuşağı), 
Dijital Kuşak, NGen, IGen, Generation Next 
(Gelecek Kuşak), EchoBoomers (Eko Patla-
ması), Nexters (Bir sonrakiler) (Kapoor ve 
Solomon, 2011: 309) ve kısaca Y olarak ad-
landırılan bir kuşaktır. Kuşağın hangi yılları 
kapsadığı konusunda farklı kaynaklarda fark-
lı kabullenmeler olsa da birleşilen ortak pay-
da 2000 yılı itibariyle bu kuşağın yerini bir 
sonraki kuşağa yani Z Kuşağı’na bırakmış ol-
malarıdır. Bu neslin en önemli özelliği; Viet-
nam Savaşı sonrasında, çoğunluğu ekonomist 
(iktisatçı) olan Japonya da dahil olmak üzere 
dünyanın dört bir yanındaki ülke insanlarının 
toplu olarak yarattıkları dünyanın ilk global 
nesli olmalarıdır. Vietnam Savaşı sonrasında; 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iktisatçılar 
kontrol edebilecekleri ve dünyadaki birçok 
uzmanın analizleri doğrultusunda yeni bir 
nesil yaratma fikri olarak Y neslini kurgula-

mışlardır1. Diğer kuşaklardan, yetiştikleri dö-
nemin olumlu şartlar taşıması sebebiyle ay-
rılan Y kuşağı, teknolojik imkanlar olarak da 
gelişme gösteren bir dünyada yetişmişlerdir. 
Türkiye’de 1980 sonrası olarak ifade edilen 
Y kuşağı, PC’nin ve GSM teknolojilerinin 
doğduğu, teknoloji dostu, bireysel, rahat ve 
küreselleşmeye başlayan dünyanın çocuk-
larıdır (Senbir, 2004: 25). Bir önceki kuşak 
sosyalleşmeyi gerçek dünyanın bir parçası 
olarak gerçekleştirirken; kurgulanan bu ku-
şak çocukluk dönemlerinin ilk yıllarında Co-
modor 64 gibi bilgisayar oyunlarıyla tanış-
tırılmışlardır. Bu bağlamda 10 lu yaşlarının 
sonunda yeni gerçeklik olan küreselleşmenin 
meşrulaştırıldığı sanal dünyanın  daha hız-
lı tüketen, eğlenen, yeni şeyleri denemekten 
korkmayan, sorgulayan, hayallerinin peşinde 
koşan, boş zamana sahip olmayı da en az pa-
raya sahip olmak kadar isteyen bireyleri hali-
ne gelmişlerdir. 

1.2. Kapsamı 

Herşeyi sorguladıkları için ‘Why?’ kısaca 
Y kuşağı denilen bu kuşak internet çağında 
büyüyen ilk nesildir. Bunun sonucu olarak 
onlar tamamen çevrelerinde neler olup bit-
tiğine ve birbirlerine tamamen bağlı kalarak 
gelişmişlerdir (Leigh, 2011: 38).

Yaşları 18 ile 33 arasında olan bu kitle, 2025 
yılı itibarıyla çalışan nüfusun yüzde 70’ini 

1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Y_nesli, (01.02.2016)
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oluşturacak ve 2018 itibarıyla bir önceki ne-
silden daha fazla harcama gücüne sahip ola-
caktır. Tarihteki en fazla çeşitliliğe sahip ve 
en eğitimli olan bu nesil dünyadaki 7 milyar 
nüfusun 1,8 milyarını oluşturmaktadır2. Bu 
dönemde doğan çocukları tanımlayan sıfat 
yaratıcıdır. Günlerinin yaklaşık 15 saati med-
ya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halin-
de geçmektedir (Beyhan, 2014: 14). 

1.3. Özellikleri

Bu kuşağı oluşturan bireylerin yetiştikleri 
dönemde maruz kaldıkları teknolojik, kültü-
rel    ve sosyolojik değişiklikler, ebeveynlerin 
özellikleri; kuşağı oluşturan bireylerin genel 
özelliklerini şekillendirmiştir. Y Kuşağını 
oluşturan bireylerin büyük kısmı, daha ileri 
yaşlarda çocuk sahibi olan çalışan ebeveynle-
re sahiptirler. Aileler çocuklarını proje olarak 
görmüş; çocukların daha iyi şartlarda, daha 
öz güvenli ve daha eğitimli bir tarzda yetiş-
tirmeye çalışmışlardır. Literatürde bu kuşağı 
yakından takip ederek yetiştiren ve sürekli 
etrafında olan ebeveynlere “Helikopter Ebe-
veynler” (HelicopterParents) denmektedir 
(Howe ve Strauss, 2007: 69).

Halkla İlişkiler ve İletişim Ajansı Edelman 
tarafından 2012 yılını kapsayan ‘8095’ isimli 
Türkiye dahil 11 ayrı ülkenin yer aldığı  ça-
lışmada Y kuşağının, Kentleşme (Tam bir 

2 http://eticaretmag.com/turkiyede-y-kusagi-ozel-
likleri-istatistikler/ (01.02.2016) 

kent kültürüne sahip olma), Deneyim (Ya-
şadığı deneyimlere daha çok önem verme) 
ve Ebeveyn Rolü (Kadınların daha çok para 
kazandığı, erkeklerin ev işlerine daha çok 
yardımcı olduğu yani rollerin değiştiği) olma 
alanlarında üç önemli küresel trende önder-
lik ettiği belirtilmiştir3.  Kuşağa dahil oldu-
ğu kabul edilen bireylerin özellikleri genel 
olarak şöyle sıralanabilir (Yüksekbilgili, 
2013: 346-347): Teknolojiyi yakından takip 
ederler.İnternet üzerinden alışveriş yaparlar. 
Aynı anda birden fazla işi yapabilirler. Farklı 
kaynak ve araçlardan eş zamanlı gelen bilgi-
leri kolaylıkla kavrayabilirler. Özgürlük için 
savaşmaya hazırdırlar. Kendisini öğrenmeye 
istekli biri olarak tanımlarlar. Aileye ve yuva 
bu kuşak için değerlidirler. Vatanseverdirler. 
İlişki odaklıdırlar. Sosyal bilince sahiptirler. 
Kendisini işbirlikçi olarak tanımlarlar. Sabır-
sızdırlar. Geleceği düşünmektense şimdiye 
odaklanmaya eğilimlidirler. Zor insanlar-
la başa çıkma becerilerine sahip değildirler. 
Topluma katkıda bulunmak çok para ka-
zanmaktan daha önemlidir. Dolu ve denge-
li bir hayat yaşamak ve yaşamdan keyif al-
mak çok para kazanmaktan daha önemlidir. 
Zaman ve emek yatırımı gerektiren uzun 
vadeli şeylerdense kısa sürede tatmin elde 
edebileceğim şeyleri ararlar. İş hayatında sık-
lıkla iş değiştirmekte bir sakınca görmezler. 
İş hayatında mali kazanç önemlidir. İş haya-

3 http://eticaretmag.com/turkiyede-y-kusagi-ozel-
likleri-istatistikler/ (01.02.2016) 
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tında kendisine verilen talimatların açık ve 
net talimatlar olması önemlidir. İşyerinde yö-
netim kararlarına dahil edilmeyi isterler. Es-
nek koşullarda çalışmayı isterler. İşe gitmeyi 
insanlarla bir araya gelmek ve sosyalleşmeyle 
ilgili algılarlar. Zorlu işlerle karşılaşmayı ve 
bu işlerle gelişebileceği bir kariyeri tercih 
ederler. Sıkıcı bir iştense zorlu bir işi tercih 
ederler. Takım çalışmasına çok değer verirler.  
Beraber çalıştığı kişilerde, mevkiye daha az, 
yeteneğe ve başarıya daha fazla saygı duyar-
lar. Kendisine değer verildiğini hissettiği bir 
kuruluşta çalışmayı daha fazla ücret alacağı 
bir işe tercih ederler. Dinleme, iletişim kur-
ma, takım oyuncusu olma, zaman yönetimi 
gibi sosyal becerileri teknik ve teknolojik be-
cerileri kadar güçlü değildir. İşyerinde görev 
odaklı yöneticilerdense ilişki odaklı yönetici-
lerle çalışmayı tercih ederler. İşyerinde kendi 
performansıyla ilgili sık ve doğrudan geribil-
dirime ihtiyaç duyarlar. İyi bir işveren marka-
sına sahip bir işte çalışmak önemlidir. Sosyal 
iletişim ağıyla (Twitter, Facebook, YouTube, 
Google+, MSN...) işyeri sınırları içinde sü-
rekli olarak bağlantıda olabilmek önemlidir. 
Çalıştığı işyerinde ilerlemek için gerekli gö-
rülenden uzun saatler çalışmayı tercih ederler. 

2. MEDYA OLGUSU

2.1. Tanımı

Business Dictionary’e gore; ‘Haber, eğlen-
ce, eğitim, bilgi ve promosyon mesajlarının 

yayıldığı iletişim kanallarına medya denir. 
Medya, gazete, dergi, TV, radyo, billboardlar, 
doğrudan postalar, telefon, faks ve internet 
gibi her türlü geniş ve dar (özel ) yayını içer-
mektedir4. 

2.2. Türleri

   Teknolojideki gelişmeler medyanın yapısı-
nı ve işlevini de etkilemiş ve karşımıza tek-
nolojiyi temel alan kitle iletişim araçlarını 
kapsayan yeni medya kavramını getirmiştir. 
Mass media ya da yaygın medya olarak ka-
bul edilen genelsel medyayı kapsayan eski 
medya ve teknolojiyle temellenen yeni med-
ya ayrımında kabul edilen kitle iletişim araç-
ları medyanın türleri olarak ele alınmaktadır. 
Medyayı eski medya ve yeni medya olarak 
sınıflandırmanın sınırlarını teknolojideki ge-
lişmeler oluşturmaktadır. Gazete, Televizyon, 
Sinema, Dergi, Doğrudan Posta ve Açık Hava 
Materyalleri eski ya da geleneksel medyayı 
oluşturmaktadır. Bilgisayar teknolojisi, tele-
komünikasyon ve içeriğin yaratıcı bir şekilde 
birleştirilmesiyle oluşturulan bu yeni ortam 
da, çok yönlü dijital kanallar aracılığı ile 
(bilgisayar, cep telefonu, interaktif TV) sü-
regelen bir iletişim ortamını, ‘yeni medyayı’ 
doğurmuştur (Cansabuncu, 2013: 6). Daha 
yalın bir ifadeyle yeni medyayı ise teknolo-
jiyle temellenen internet, sosyal ağlar, elekt-
ronik mesajlar, postalar oluşturmaktadır.

4  What is Media; www.businessdictionary.com/defi-
nition/media.html (27.01.2016)
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2.3. İşlevleri

Kitle iletişim araçları ya da son yıllardaki 
adlandırılış biçimiyle medya, toplumsal bir 
iletişim kurumudur ve içinde bulunduğu top-
lumun en önemli toplumsal dinamiklerinden 
biridir. Toplumsal gelişmeyi hızlandırma, 
topluma yeni ufuklar açma, toplumun kültü-
rel düzeyini yükseltme ya da tam aksine bu 
alanlarda geri kalması yönünde rol oynaya-
bilir. Özellikle demokratik toplumlarda med-
yanın son derece önemli toplumsal işlevleri 
bulunmaktadır. Bunlar (Vural, 2000, s.105-
106); 

a) Haber Verme

b) Kamuoyu Oluşturma

c) Kamuoyunu aydınlatma ve kamuoyunun 
serbest oluşumuna sağlama

d) Eğitme

e) Eğlendirme

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
2007 yılında Medya Okuryazarlığı dersi için 
basılan kitaba göre medyanın temel işlevle-
ri haber ve bilgi verme; toplumsallaştırma, 
eğitim, eğlendirme, kültürel değerlerin ko-
runması, denetim/ eleştiri ve kamuoyu oluş-
turma, tanıtım olarak sıralanabilmektedir 
(RTÜK Yayınları, 2007, s. 26-28). 

Medyanın en önemli işlevlerinden biri de 
şüphesiz etkilemektir. Medya, kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla belirli bir konuda kamuo-
yu yaratılması ya da yayınlanan haber ve bil-
gilerin halkı etkilemesi gibi konularda büyük 
bir etkiye sahiptir. Birçok durumda, haberle-
rin kaynağını oluşturarak halkı bilinçlendir-
mede medya tek kayna olma özelliğine sahip-
tir. Örneğin 1969 yılında Neil Armstrong aya 
ilk kez ayak bastığında bu tarihi olayın şahit-
liği medya sayesinde imkanlı hale gelmiştir5. 

3. Y  KUŞAĞININ KURGULANMASIN-
DA MEDYA

Daha önce de belirtildiği gibi kuşağın en 
önemli özelliği; bu yıllar arasında büyüyen 
çocukların çok kanallı TV ile büyümeleridir. 
Teknolojiyle doğmamalarına rağmen inter-
neti tanıyıp hemen adapte olmuşlardır. Uzun 
süreli sadakat göstermeyen bir yapıya sahip-
tirler. İş hayatı açısından bakıldığında hangi 
şirkette çalıştıkları çok da önemli değildir. 
Şirketin sağladığı imkanlar önemlidir. Çünkü 
özellikle 80 li yıllar itibariyle ülkede yapılan 
tv programları ülke ekonomisinin de izdüşü-
mü olan refahı temel alan, insanların yokluk-
tan bile gelse zenginliğe ulaşabildikleri, tüke-
timin hayatın merkezine oturtulduğu nitelik 
taşımaktadır. Dönem çocukların beklentileri 
yüksektir ve kolay kolay tatmin olmamakta-
dırlar. Sorumluluk almak ve hemen kendile-
rini ispat etme eğilimi içerisindedirler. Çün-

5 Anonim, (2016). www.study.com/academy/lesson/
what-is-media-definition-types-influence-exam-
ples.html, (01.02.2016).
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kü dönem geneline bakıldığında kurgulanan 
programlarda; sürekli ezilen, sorun yaşayan 
ya da bir problemle karşılaşan kitleleri için-
de bulundukları durumdan kurtarma, onlara 
zafer kazandırma açısından çoğu zaman ola-
ğanüstü özellikler sergileyen kahramanlar bu 
kuşağa rol model olarak lanse edilmiştir. Y 
kuşağı bireyleri kendilerini ve tercihlerini ra-
hatlıkla ortaya koyabilmektedirler. Çekingen 
değildirler. Rahatlarına düşkündürler. Yük-
sek otorite karşısında rahatsız olmaktadırlar. 
Çünkü çizgifilmlerden dizilere kadar birçok 
programda verilen mesajlarda; özgürlükçü, 
rahat, ben merkeziyetçi kahramanlar etkili 
olmuştur. Toplumdaki öncül otorite şüphe-
siz ailedir. 80 li yılların başında yayınlanan 
bir çok programda, aile kavramı, aile birliği, 
komşuluk ilişkileri ön planda tutulurken; 80 
sonları 90 başları itibariyle aile değerlerinin 
zayıflatıldığı, anne - baba ayrı, poligominin 
meşrulaştırıldığu ve asi olarak nitelendirile-
bilecek aile bireylerinden çocukların çoğu 
zaman anne baba otoritesini bile fazla ve 
ağır olarak nitelendirerek; eleştirdikleri ve 
ya kabul etmedikleri bireyler yaratılmıştır. Y 
kuşağı üyeleri çalışmayı sevmemektedirler. 
Başarı ve kariyere kısa yoldan sahip olma-
yı önemsemektedirler. Bir örgütte çalışmaya 
başladıklarında tabiri caisse garson olmadan 
şef garson olmayı talep etmektedirler. Çünkü 
kurgulanan programlarda; birçok güzel ve ya 
yakışıklı genç mezun olur olmaz çoğu yük-
sek katlı gökdelenlerde, bir sürü bonusa sahip 

işlerde yöneticiye yakın kişi olarak istihdam 
edilmektedir. Teknolojiyle büyüyen bu ne-
sil; herşeye hemen sahip olmak istemektedir. 
Çünkü  ulusal ve uluslararası medya organla-
rında onlara verilen mesajlarda tüketmek iyi-
dir ve hazcılığın temelinde bu vardır. Kuşağın 
yetiştiği dönemlerde yayınlanan programlar-
da tüketimin başdöndürücü yayılımı, tüm ya-
şamsal alanları kuşatarak ‘-mış gibi hayatlar’ 
yaşanması ön plana çıkartılmıştır. Bir kimlik 
edinme, aidiyet duygusu yaratma aracı ola-
rak medya programları dünyayı ‘eğlenceli’ 
kılarak yeniden şekillendirerek yeni tüketim 
araçlarını  ve bu araçların bireyler gözünde 
artan değerini ortaya koymaktadır. Sevgililer 
günü, yılbaşı kutlaması, anneler günü gibi yı-
lın belirli dönemlerinde kutlanan günler, çizgi 
film/ film / dizilerle yaratılan karakterler ya 
da metaforlarla bezenmiş hediyelik eşyalar, 
oyuncaklar, bilgisayar oyunları, özel tasarım 
giysi ve ayakkabılar, müzikler, dergiler, hızlı 
tüketim öğeleri bu şekillendirmede aktif rol 
oynayan aktörlerdir.

Bu kuşağa mensup olan bireylerin en büyük 
problemleri dikkatlerini toplayamamaları, 
neye ihtiyaçları olduklarını bilmemeleri, za-
man yönetimi konusunda sabırsız olmaları-
dır. Örneğin bir proje yöneticisi ya da üni-
versite hocası kendilerinden bir iş ya da ödev 
talep ettiğinide ve son gönderime yönelik bir 
tarih belirlediğinde bu kuşağın mensubu bi-
reylerin iş ya da ödev teslimlerini belirtilen 
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tarihin son dakikalarında gerçekleştirdikleri 
tespit edilmiştir ( Son teslim tarihi 4 Nisan 
olan bir işin; kuşak mensubu çalışan tarafın-
dan 4 nisan 23.59 da teslim edilmesi gibi) 
Çünkü filmlerde ya da dizilerde son sn de 
kesilen kablolar; çekilen pimler ya da bası-
lan düğmeler kahramanların kurtulmasını 
sağlamaktadır. Program yapmamak bu kuşa-
ğın eleştirilebilecek bir özelliğidir. Bu neslin 
keyif alacağı popüler kültür içerikli program-
ların geç saatlere yerleştirilmesi, uykusuz ve 
gerçek bilgiye tam ulaşamayan bir kitlenin 
oluşmasına neden olmuştur.

SONUÇ

Eski medya içinde yer alan televizyon ve si-
nema kuşağın kurgulanmasındaki temel kit-
le iletişim araçları olmuşlardır. 80’li yıllar 
itibariyle çok kanallı yayınlara geçilmesi ve 
film sektöründeki değişimler kitleleri en kısa, 
basit ve ekonomik yönden etkilemeyi başar-
mıştır.

 Dünyayı küresel bir köy haline getirmek iste-
yen çok uluslu şirketler; yaratmak istedikleri 
nesli özellikle film ve dizi karakterlerini rol 
modeller, ülkelerinin yaptıklarını meşrulaştır-
mak adına yarattıkları kahramanlar, tüketimi 
tetikletecek görseller, kültürü sahip ol ve haz 
al temalarıyla şekillendiren mesajlarla amaç-
larına ulaşmayı başarmışlardır. Çizgi film ya 
da filmlerde kahraman olarak lanse edilen 
ülkenin bayrağının sürekli gösterilmesi, tü-

ketilmesi arzu edilen pizza gibi bir ürünün 
çizgi film üstünden kabul ettirilmesi, yaygın-
laştırılmak istenen ideolojik mesajların film-
ler ve bilgisayar oyunları üzerinden bireylere 
verilmesi, önce kimliksizleştirilen insanların 
kültürlerinden uzaklaştırılarak popüler kül-
türle yaratılan rol modeller aracığıyla aranan, 
tercih edilen, popüler olan kişiliğe bürünme-
leri; Y kuşağının kurgulanmasında en dikkat 
çekici yöntemler olarak dikkat çekmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In the history; different economic, political, technological and social movements  
such as depressions, famines, wars, migrations bring to the common characteristics occur has 
led to creating generations of people born in different time zones. Generations; upbringing and 
environment characteristics in the various fields leads to the existence of persons exhibiting 
similar characteristics. By the Scientific research carried out after the Industrial Revolution; 
generations are classified as: Silent Generation in other words traditionalists born between the 
years of 1925-1945, Baby Boomers born between the years 1946-1964 (Baby Boom Generati-
on), Generation X born between the years of 1965-1979, Generation Y was born between the 
years 1980-1999, Generation Z (New Silent Generation) born after year of 2000. This classifi-
cation are shaped by the generations that affected by socio-cultural features. Every generation 
has its own unique behavior and characteristics. For example; the people who  Born in the peri-
od referred to as Silent Generation; due to the some important events’ pressure, they are avoid 
taking risk and they behave cautious against issues that they are not sure. Baby Boomers are 
people born during the demoghraphic Post – World War II baby boom approximately between 
the years 1946 and 1964. Baby boomers are associated with a rejection or redefinition of tradi-
tional values; however, many commentators have disputed the extent of that rejection, noting 
the widespread continuity of values with older and younger generations. As a group, they were 
the wealthiest, most active, and most physically fit generation up to that time, and amongst the 
first to grow up genuinely expecting the world to improve with time6. Baby Boomers took their 
time to grow up in a world that beckoned them, built malls for them and seduced them into 
adulthood kicking and screaming, Generation X was pushed toward adulthood at an age earlier 
than any other recent generation. Whereas Baby Boomers came to understand that the future 
was theirs for the taking, Generation X felt the future had been given to their parents and older 
siblings and found the future disappointing and somewhat unappealing. Born between 1965 
and 1980, Gen Xers grew up in an era of emerging technology and political and institutional 
incompetence. Watergate, Three Mile Island, Bhopal, the Iranian hostage crisis, Iran-Contra 
and the Clinton-Lewinsky debacles mark the emergence of this generation7. The generation 
of people born during the 1980s and early 1990s. The name is based on Generation X, the ge-

6  https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers  (01.02.2016)
7 http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/gen_x.htm (01.02.2016)
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neration that preceded them. The generation of people born during the 1980s and early 1990s. 
This generations are calling different names like as; Gen Me, Gen Y, Millennium, NGen, I Gen. 
Members of Generation Y are often referred to as “echo boomers” because they are the children 
of parents born during the baby boom (the “baby boomers”). Because children born during this 
time period have had constant access technology (computer, cell phone) in their youth)8. People 
born in this period are noteworthy with this feature; susceptibility to technology, be able to do 
more than one job at the same time, are predisposed to consumption, creativity, attention to the 
relationship they have bought a new dimension. It is considered to be a generation as; have high 
education level, tech junkie, able to do many things at the same time, high propensity to change 
jobs, adopting the ideology of working for a living. They reject authority, they narcissist, they 
want to have career and money instead of working hard and achieving success. Generation Y 
that is the second largest generation in the general population have been edited exclusively by 
many economists after The Vietnam War. The examination of this generation’s common rea-
sons are be accepted like that, the numbers in the population, being decision - making status 
in labour life, showing differentials than previous generations because of the values they have 
affected. Research carried for generations until today, business life of individuals born between 
the respective year; dimensions of social life and relationships and which has been pursuing the 
aim to demonstrate that they exhibit the characteristics these dimensions outlined revealed data 
which is for illustrative purposes only. Methodology: This study is a comparative literature 
review. First, important definitions had been made and then how Generation Y constructed was 
discussed. Conclusion: The most important feature of this generation;  after The Vietnam War, 
the majority of economists -including Japan-  were created the first global generation of the 
world by the collective of people around the world. This generation’s outlook on life is affects 
many things from the consumption habits to the working relationship. Media is an important 
force in terms of the implementation of the objectives set in terms of the decisions taken and 
can be justified the ideology by Multinational Corporations. The one hand edited films, short 
series, advertising, merchandising serving Multinational Corporations’ request as a phenome-
non of globalization; on the other hand it is contributing to  the realization of the mission of that 
companies with the subliminal and propogandasal messages. n this study, the role of media for 
the creation of Generation Y and referring to the general characteristics of this generation will 
be discussed. 

8  http://www.businessdictionary.com/definition/Generation-Y.html  (01.02.2016)
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TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ’NE DAİR KISA BİR İNCELEME: 
1982 ANAYASASI MI? ANA YASAK MI?1

A BRIEF ANALYSIS ON FREEDOM OF COMMUNICATION IN TURKEY: 
IS IT 1982 CONSTITUTION? OR IS IT THE MAIN PROHIBITION?

Şanser VURGUN
Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro Programı, Aydın / Türkiye 

Öz: Bu çalışma; iletişim özgürlüğü kavramının 
geçmişten günümüze değin ülkemizdeki gelişiminin 
kavramsal olarak betimlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu bağlamda literatür taraması yolu kullanılarak dö-
nemler halinde iletişim özgürlüğüne ilişkin hukuksal 
bilgiler verilerek son durak olan 1982 Anayasası 
bağlamında günümüzde uygulanmakta olan iletişim 
özgürlüğüne ilişkin kurallara değinilmiştir. Ancak 
belirtmek gerekir ki; bu çalışmada günümüz yakın 
tarihinde ortaya çıkan kimi özgürlük ihlalleri konu 
edilmemiştir. (Örneğin gezi olayları, facebook ya da 
twitter gibi sosyal medyaya ilişkin özgürlük ihlalleri 
vs.) Yapılan araştırmalar incelendiğinde de ortaya 
çıkmıştır ki; asıl yasak kurallarda değil, zihniyetlerde 
oluşmuştur/oluşturulmuştur. Oluşan ya da oluşturulan bu 
yasaklar, yasaklara dair en büyük aracı olan insanoğlu 
tarafından, yine insanoğluna, zalimce uygulanabilir 
bir statüye kavuşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğrencilerde Dijital Bağımlılık, 
Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı, 
İnternet Bağımlılığı

Abstract: In this study, we try to show  freedom of 
communication we have in our country. In this study; 
We use the way we scan the literature. We give you 
legal information relating to communication freedom. 
then we will say the changes that occur according to 
the 1982 Constitution. As a result of the research, it 
has revealed that the main prohibition is not done/cre-
ated by the rules but in the minds. These prohibitions, 
done or created, have become a tyrannously applicable 
status by the humankind to the humankind which is 
the biggest mediator for these prohibitions. Therefore, 
prohibitions are the most important perpetrator.

Key Words: Communication Law, Freedom of 
Communication, 1982 Constitution
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1.GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kitle iletişimi; kısaca kitle iletişim araçları ile 
yapılan, birden fazla insana aktarımın sağlan-
dığı yoldur denebilir. Araçların kullanımı aynı 
duygu ve düşüncelerin birden fazla insana ak-
tarılmasını sağlamaktadır. İletişimin araçlar 
yolu ile yaygın halde yapılması zamanla pek 
tabii ki bu alandaki düzenlemeleri ve evlevi-
yetle hukuksal sorunları da ortaya çıkarmıştır. 
Yapılan düzenlemeler rejimlerden ülkelere 
anlayışlardan düşüncelere farklılık göstermiş-
tir. Söz konusu gelişim ülkemizde de yerini 
bulmuş, zamanın koşullarına ayak uydurarak 
ülkenin siyasi yapısı dâhilinde farklılaşmıştır. 

Amaç: Bu çalışmada; kitle iletişimi, kitle ile-
tişim hukuku kavramları ile birlikte iletişim-
sel özgürlükler genel manada ele alınmıştır. 
Bu bağlamda özellikle anayasalarda yapılan 
kitle iletişimine dair düzenlemeler irdelenmiş, 
farkları belirtilmeye çalışılmış ve en sonda da 
söz konusu değişimler içerisinde şu anki ana-
yasamız olan “1982 Anayasası”nın yeri irde-
lenmeye çalışılmıştır.

Yöntem: Çalışmada literatür taraması yolu 
kullanılarak ülkemiz tarihi içerisinde, kitle 
iletişim özgürlüğü adına ortaya çıkan geliş-
meler betimlenmeye çalışılmıştır. En son kı-
sımda ise 1982 Anayasası ile olan farklara ve 
sonuçlara değinilmiştir.

2.İLETİŞİM ve KİTLE İLETİŞİMİ, 
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU 
KAVRAMLARI:

İletişim; Latince bir kelime olan “commu-
nis” yani Türkçe anlam itibariyle “ortak” 
anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. 
Adıyla müsemma bir biçimde iletişim için-
de bulunan kişiler ya da grupla bu yolla aynı 
düşünce ve tutumları paylaşmayı istemek-
tedirler (Oskay, 1969: 99). İletişim kendi 
içinde birden fazla eleman barındırmaktadır. 
Bunları kısaca; Kaynak, Hedef (Alıcı), Mesaj, 
Kanal, Gürültü, Kodlama ve Geri Bildirim 
dir (Güney, 2000:337;Sabuncuoğlu, Gümüş, 
2008: 16-17).

Kitle İletişimi ise; kitle iletişim araçları adı 
verilen “basın, radyo-televizyon, sinema 
filmleri, videobantları ve internet” yolu ile 
yapılan her türlü yayının bütününe verilen 
addır. Bu kavramın temelinde çeşitli sorun-
ların birden fazla kişiye etkin biçimde du-
yurulması amacı yatmaktadır. Bu kavram 
İngilizce “Mass Communication”, Almanca 
“Massenkommunikation” kelimeleri ile ifade 
edilmektedir (Maletzke, 1963: 14-15).

Kitle iletişimi meydana gelirken aynı zaman-
da bir takım hukuki düzenlemeleri de bera-
berinde getirmektedir. Bu düzenlemeler ile-
tişimi oluşturan yayınların meydana gelişini, 
düzenlenmesini ve pek tabii ki kullanımını 
sağlayacaktır. Bu bağlamda; iletişim özgür-
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lüğünü betimleyen, oluşturan ve hatta sınır-
layan hukuk kurallarının bütününe “kitle ile-
tişim hukuku” denmektedir (Gölcüklü, 1970: 
15; İçel ve Ünver, 2012: 18).

Kitle İletişim Özgürlüğü (İletişim 
Özgürlüğü) nedir?

İletişim özgürlüğü; bilhassa matbaanın ica-
dından sora ortaya çıkan, temelinde düşünce 
ve söz özgürlüğü bulunan bir kavramdır. Bu 
kavrama göre; kişilerin düşündükleri söz ve 
kanıları istedikleri zaman açıklamak ya da 
açıklamamak serbestliğine sahip olmaları bu 
özgürlüğün temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 
bu kavram; haber, düşünce ve fikirlerin,  kit-
le iletişim araçları ile serbestçe alınması ve 
yayılması olarak da tanımlanabilmektedir. Bu 
kavram oldukça genel bir kavram olup basın 
özgürlüğünü de içine almaktadır (Abadan, 
1968: 89). 

Siyasal Rejimlerde İletişim Özgürlüğü:

Bu bölümde dünyada farklı siyasal rejimler-
de uygulanan iletişimsel özgürlüklerin temeli 
betimlenmeye çalışılmıştır.

Eski Mutlakiyetçi Rejimler: Bu rejimlerde 
genel olarak; bilhassa dini ve cismani davra-
nışların sözle ya da yayın araçları beraberinde 
eleştirilmesi sanki bir küfür ya da Tanrı’nın 
iradesine karşı gelme gibi kabul edilmiştir. 
Hatta aynı zaman diliminde Papa’nın kendin-
den izin alınmadan çıkarılan kitapların yazar-

larını veyahut düşüncesine uymayan yazarları 
dinden aforoz edebileceği dahi bilinmektedir 
(Abadan, 1968: 89; İçel ve Ünver, 2012: 18).

Liberal Rejimler: Liberalizm; anlam itibari 
ile bireyciliğin ön plana çıktığı, temel hak 
ve özgürlüklerin savunulduğu bir siyasi ide-
olojidir.1 Bu ideolojinin temel alındığı libe-
ral rejimlerde ise; bireyler insanlığın temel 
hedefi konumunda bulunmaktadır. Bu bağ-
lamda bu ideolojiyi savunan rejimlerde; dü-
şünce, söz ve inanç özgürlüklerinin devletin 
bireylere sağlayacağı en temel haklardan biri 
olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu düşüncenin 
en önemli temsilcilerinden biri John Milton’ 
dur. Liberal rejimler açısından iletişim özgür-
lüğü incelendiğinde, bu konudaki en önemli 
olaylar; 1776 tarihinde Amerika’da yayınla-
nan Virginia Haklar Bildirisi (Virginia Bill 
Of Rights) ve 1789 tarihinde ilan edilen 
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’dir. 
Bu belgelerde genel olarak; sansürsüz basın 
özgürlüğü, fikir ve düşüncelerin serbestçe 
açıklanması gibi haklar ön plana çıkarılmıştır 
(Abadan, 1968: 91; İçel ve Ünver, 2012: 25).

Eski Komünist Rejimler: Komünizm; sını-
fın olmadığı, ortak bir mülkiyet anlayışının 
düşünüldüğü bir rejim çeşitidir. (Merksist-
Leninist İdeoloji)2 Bu düşünce yapısının önde 

1 ht tps : / / t r.wikipedia .org/wiki /Libera l izm, 
(17/03/2016)

2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BCnizm, 
(17/03/2016)
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gelen isimleri Marx ve Lenin’dir. Onlar; ger-
çek özgürlüğün emekçi sınıfın egemenliğinin 
sağlanması durumunda gerçekleşeceğini ka-
bul etmişlerdir. Bu bağlamda da batılı devlet-
lerin uyguladığı ya da öngördüğü bir biçimde 
iletişim özgürlüğünü reddetmişlerdir. Onlara 
göre batılı anlamdaki özgürlük sadece belli 
sınıfların bu konuda farklılığı sonucunu do-
ğuracaktır. Bu ideolojiye göre iletişimsel öz-
gürlüklerin kabul edilmesinin ve uygulanma-
sının tek bir amacı olabilir. O da; komünist 
parti ile kitleler arasındaki ilişkiyi sağlamak-
tır (Abadan, 1968: 91; İçel ve Ünver, 2012: 
25).

Faşist ve Nasyonal Sosyalist Rejimler: 

Bu rejimler genel olarak faşizm ve nasyonal 
sosyalizm yanlısı rejimlerdir. Bu bağlamda; 
faşizm ve nasyonal sosyalizm, otoriterliğin 
son derece baskın olduğu, milliyetçilik seviye-
sinin üstün derecede hissedildiği rejimlerdir. 
Özellikle İtalya’da Mussolini, Almanya’da 
Hitler rejimleri bu türdendir. Oldukça baskıcı 
olan bu rejimlerde özgürlüklerin minimuma 
indiği, siyasal isteklerin özgürlüklerin önüne 
geçtiği bilinmektedir (Dönmezer, 1970: 70).

Çağdaş ve Demokratik Rejimler: Aslında dö-
nem itibariyle günümüz rejimlerinden sayılan 
bu rejimlerde iletişim özgürlükleri bireylerin 
devletlerden beklediği temel nitelikler arasın-
da sayılmaktadır. Bilhassa günümüzde ileti-
şimsel özgürlükler salt özgürlük olarak değil, 

aynı zamanda bir hak, haktan yararlanma ola-
nağı ve hatta çeşitli kolaylıkların sağlanması 
istemi olarak belirmekte ve zihinlerdeki yeri-
ni almaktadır. Bu bağlamda devletlere birçok 
görev yüklenmiştir. Her şeyin ötesinde bu 
özgürlükleri devletin sağlaması gerektiği in-
sanların beyinlerinde yer etmektedir. Çünkü 
devletler ve hükümetler insanların bu özgür-
lükten yararlanmalarını fiilen kolaylaştırmak 
ve önündeki engelleri kaldırabilmek için ge-
rekli tedbirleri almalıdır (Dönmezer, 1970: 
70). Bu hususta iki önemli ülkedeki iletişim-
sel özgürlüklerin durumuna değinmeden ede-
meyeceğiz.

- İngiltere: düşünce ve basın özgürlüğünün 
anavatanı olarak sayılan ülkedir. Fakat bu 
ülkede dahi; devleti tehlikeye sokma, genel 
ahlaka aykırı davranma ve hukuki bir neden 
olmaksızın kişilerin zararına hareket etme 
durumları ile özgürlüklerin sınırlanması uy-
gun görülmüştür. Onlara göre bilhassa bası-
nın sahip olduğu özgürlük, klasik bir İngiliz 
vatandaşının sahip olduğu özgürlüklerin de-
recesinden ne büyük ne de küçük olmalıdır 
(Dawson, 1947:1).

- Amerika Birleşik Devletleri: İletişimsel 
özgürlüklerden biri olan “Basın Özgürlüğü” 
nün anayasal anlamda düzenlendiği ve gü-
vence altına alındığı ilk ülke olma özelliğini 
taşımaktadır. Amerika’da da iletişim özgür-
lüklerinin pek tabii ki belirli bir sınırı bulun-
maktadır. Bu sınır “halen var olan açık teh-
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like” olarak belirtilebilir. Bu tehlike durumu 
söz konusu olduğunda onlara göre bilhassa 
basın özgürlüğü kanun dâhilinde sınırlanabi-
lir ve böyle bir sınırlama da Anayasaya aykı-
rı olmayacaktır. Kitle iletişim araçlarının en 
yenisi ve günümüzde en çok kullanılanı olan 
internet de her ne kadar geçtiğimiz dönemler-
de Amerika’da sınırlamadan nasibini alacak 
olsa da son anda bu durumdan vazgeçilmiş-
tir. Bunun sebebi ise; Amerikalıların, serbest 
fikir alışverişinin sağlayacağı yararın, sansü-
rün sağlayacağı yarardan kat be kat fazla ola-
cağı düşüncesinde yatmaktadır. Bu düşünce 
sonucunda internete dair yasaklar da kanun-
laştırılmamıştır (Braumuller, 1953:57).

Ülkemizde İletişim Özgürlüğü:

Ülkemizde iletişim özgürlüğü denince akla 
günümüz gelse de, özgürlüklerin tarihçesini 
belirtmek babında Osmanlı Devleti’nin son 
yıllarından itibaren aşama aşama gelinen du-
rumu ve gelişmeleri bildirmenin daha doğru 
olacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda günü-
müz 1982 Anayasası öncesindeki durumu ge-
nel ve yalın bir dille ortaya koymaya çalıştık.

A) Osmanlı İmparatorluğu - 1924 yılına 
kadar olan dönem:

Osmanlı İmparatorluğu dönemi içerisinde 
İletişim özgürlüğü ile alakalı olarak ortaya 
çıkarılan ilk belge “Matbuat Nizamnamesi” 
olmuştur. Bu belge 1964-1909 yılları ara-
sında yürürlükte kalmıştır. Temelde “basın” 

a ilişkindir. Bu belgeye göre; dönemsel ya-
yınlar hükümetin iznine bağlıdır, hükümdar, 
ailesi ve temsilcilerine ilişkin yapılan eleşti-
rel yayınlar “idari takdir” yolu ile kapatılması 
öngörülmüştür. Aynı dönem içerisinde basın 
özgürlüğüne dair ciddi manada yok edici uy-
gulamaların da olduğu bilinmektedir. 1909 
yılında ise “Matbuat Kanunu” çıkarılmıştır. 
Bu kanunda dönemsel yayınlarla ilgili ola-
rak beyanname verme sistemi getirilmiştir. 
Bu bağlamda bir gazete çıkarılacakken ihbar 
dahi yeterli sayılmıştır. Dönemin sonlarında 
1919-1923 yılları arasında sıkıyönetim döne-
mi uygulanmıştır. Bu dönemde sansürün her 
türlü yayın üzerindeki etkisi derin bir biçimde 
uygulanmıştır (İçel ve Ünver, 2012: 38-39).

B) 1924-1950 yılları arasındaki dönem:

Bu dönemde iletişim özgürlüğüne dair ger-
çekleştirilen uygulamaları daha detaylı bir bi-
çimde aktarabilmek için dönem; basın, radyo 
ve sinema başlıkları altında incelenmiştir.

-Basın: 1924 Anayasası’nda; basının kanun 
çerçevesinde özgür olduğu kabul edilmiş olsa 
da 1925 yılında çıkarılan “Takrir-i Sükun” 
kanunu ile birlikte zorunlu olarak basının 
önemli derecede kısıtlandığı, hatta kanunun 
uygun görmediği hususlarda ortaya çıkan 
yayın sahiplerinin “İstiklal Mahkemesi” adı 
verilen özel yargı organlarınca yargılanacağı 
öngörülmüştür. Dönem içerisinde 1931 yı-
lında çıkarılan “Matbuat Kanunu” ile birlik-
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te her tür dönemsel yayın için “ruhsatname 
alma sistemi” öngörülmüştür. Bu kanunun 50. 
Maddesinde basın özgürlüğünü yok edici bir 
hüküm olan; memleketin genel siyasetini en-
gelleyici biçimde yapılan yayınların kapatıla-
cağı öngörülmüştür. Söz konusu hüküm daha 
sonra 1946 yılında kaldırılmıştır.3(Ayrıca İçel 
ve Ünver, 2012: 39-40)

-Radyo: Türkiye’de yapılan ilk radyo yayın-
ları bu döneme rastlamaktadır. Yayınları de-
netimini, düzenini ve işlevselliğini sağlamak 
amacıyla da 1924 yılında Telefon ve Telgraf 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre; ül-
kemizdeki radyo işletmeciliği Türk Telsiz 
Telefon Anonim Şirketi’ne devredilmiş ve 10 
yıl süre ile PTT idaresine bırakılmıştır. Bu 10 
yıllık yayın denemesi pek başarılı olamamış 
ve sonunda 1936 yılında radyo yayını yapma 
görevi tamamen PTT Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı olan Ankara Radyosu’na bırakılmıştır. 
Süren gelişmeler genel olarak olumlu olarak 
ortaya çıkmıştır. Dönemin sonunda çok par-
tili hayatın da desteklenmesi amaçlanarak 
1950 seçimleri öncesinde hazırlanan “Seçim 
Kanunu” ile siyasal partilere günde 10 daki-
kalık sürelerle 2 kez konuşma hakkı tanın-
mıştır. Yapılan bu gelişme de radyoya sağla-
dığı etkiyi ve önemi göz önüne sermektedir 
(İçel ve Ünver, 2012: 40-41).

3 https://anayasa.tbmm.gov.tr/1924.aspx 
(18/03/2016) 

-Sinema: ülkemizde sinema alanına ilişkin 
yapılan ilk düzenlemeler bu dönemde or-
taya çıkmıştır. 1932 yılına kadarki dönem 
içerisinde valiliklerin elinde sinema filmle-
ri, senaryolar vs. ile ilgili olarak önemli bir 
sansür yetkisi bulunuyordu. 1932 tarihinde 
oluşturulan “Sinema Filmlerinin Kontrolüne 
Dair Talimatname4” ile İstanbul’da bir san-
sür komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonda; 
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 
ve Genel Kurmay Başkanlığı’ndan birer tem-
silci ile İl Polis Müdürü ve Emniyet Müfettişi 
de bulunuyordu. Bu komisyon filmlerin hal-
ka gösterimi ve hatta senaryo kontrolü gibi 
yetkilerle donatılmıştı. Sansür komisyonla-
rı film ve senaryolarda; din propagandası, 
askerlik şerefini ihlal, ahlak ve adaba aykı-
rılık, genel güvenliğe zarar gibi ihtimaller 
göz önünde bulundurarak ilgili sınırlamaları 
ortaya koyuyordu. Sansür işleminden geçen 
filmler de ancak, İstanbul ve Ankara Polis 
Müdürlüklerinden alınacak olan izin belgesi 
ile gösterime girebiliyordu (İçel ve Ünver, 
2012: 42-43).

C) 1950-1960 yılları arasındaki dönem:

Bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde 
de iletişim özgürlüğüne dair gerçekleştirilen 

4 Bu talimatname aslen sansür komisyonlarının 
görevine dair bir yönetmelik olarak da 
sayılabilmektedir. Daha sonra Filmlerin ve Film 
senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname ye 
dönüştürülmüştür.
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uygulamaları daha detaylı bir biçimde akta-
rabilmek için dönem; basın, radyo ve sinema 
başlıkları altında incelenmiştir.

-Basın: önceki dönemde kullanılan radyo ile 
siyasi bir başarı elde eden dönemin iktidar 
partisi, (Demokrat Parti) iktidara geldikten 
sonra 1950 yılında yeni bir “Basın Kanunu” 
hazırlamıştır. Bilhassa basın özgürlüğü ala-
nında oldukça özgürlükçü bir görüşe göre 
hazırlanan kanun dönemsel yayınlarda tek-
rardan “beyanname sistemi” ne geri dönüşü 
kabul etmektedir. “Basın Kanunu”nun özgür-
lükçü tutumu çok sürmemiş, dönemin ortala-
rında 1956 yılında yapılan değişiklik ile ön-
celikle eleştiri yok satılmış, yuvarlak cümle-
lerle basın özgürlüğü yok sayılmıştır. Basının 
söz konusu karanlık günleri 27 Mayıs 1960 
yılında Milli Birlik Komitesin tarafından ya-
pılan Askeri Darbe ile son bulmuştur. Darbe 
ile birlikte basın özgürlüğü ile ilgili uygu-
lamalar anayasal bir düzene oturtulmuştur 
(Abadan, 1968: 97).

-Radyo: İktidarın 1950 seçimlerince el değiş-
tirmesinden sonra el değiştirmeyi sağlayan 
temel iletişim aracı olan radyo konumunu 
kaybetmiş ve deyim yerindeyse “Demokrat 
Parti Radyosu” imişçesine bir uygulama hü-
küm sürmüştür. Bu durum 1960 darbesine ka-
dar sürmüştür. (İçel ve Ünver, 2012: 44).

-Sinema: bu dönemde sinema alanında uy-
gulanan özgürlüğe ilişkin uygulamalarda bir 

değişiklik olmamıştır. Bir önceki dönemin 
sonunda ortaya çıkarılan Filmlerin ve Film 
senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname 
1950-60 yılları arasında da uygulanmaya de-
vam etmiştir. Kimi uygulamalar daha yumu-
şatılsa da sansür rejimi aynı derecede uygu-
lanmıştır (İçel ve Ünver, 2012: 44-45).

D) 1960-1980 yılları arasındaki dönem:

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında öncelik-
le geçici bir anayasal düzen kurulmuştur. 
Sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından 
1961 yılında yeni bir anayasa hazırlanmış-
tır. Bu anayasa genel olarak; temel haklar ve 
özgürlükleri güçlendiren, toplum yapısını ön 
planda tutan anayasanın üstünlüğünün hisse-
dildiği bir yapıya haizdir.

Bu başlık altında da kitle iletişim alanlarında-
ki anayasal hüküm ve uygulamalar genel ma-
nada ele alınmıştır. Bir darbe anayasası olma 
niteliğini taşıyan 1961 anayasası; iletişim öz-
gürlüğü hususunda “Haberleşme Hürriyeti” 
kenar başlığını taşımaktadır. Bu başlık altın-
daki diğer maddelerde aslen kitle iletim araç-
ları kapsanmamakta, sadece belirli alanlarda 
tanınmış olan özgürlükler belirtilmektedir. 
Bu anayasanın 17. Maddesine göre; haber-
leşmenin gizliliği esastır. Bu durum kanuna 
uygun bir karar olmadıkça sınırlanamaz. 20. 
Maddeye göre; genel olarak herkes düşünce 
ve kanaat hakkına sahiptir. İnsanlar düşün-
celerini farklı şekillerde bireysel ya da toplu 
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halde açıklayabilir, ya da açıklamamak isti-
yorsa zorlanamaz.5 

1961 Anayasanın 22-27. Maddelerinde basın 
ve yayım ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Bu maddelerde genel olarak; basının hür ol-
duğu, sansür edilemeyeceği belirtilmiştir. 
Akabinde basın ve haber alma hürriyetinin 
ancak; devletin ve milletin bütünlüğünü ko-
rumak, kamu düzenini, milli güvenliği milli 
güvenliğin getirdiği gizliliği veya genel ah-
lakı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve 
haklarına tecavüz, suç işlemeye kışkırtmayı 
önlemek ve yargıya ilişkin görevlerin yerine 
getirilmesinin sağlanması amaçlarıyla ka-
nunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Devam 
eden maddelerde gazete ve dergi çıkarılma-
sının izin alma ya da mali teminat yatırma 
şartlarına bağlanamayacağı ifade edilmiştir. 
Görüldüğü üzere düzenlenen maddeler ekse-
riyetle basın özgürlüğü alanındadır. Yani ile-
tişimsel özgürlüklerin sadece “basın özgür-
lüğünü ilgilendiren kısmına ilişkin” düzenle-
meler yapılmıştır. Bu durum önemli bir eksik 
olsa da, en azından çağdaşı olan rejimlerde 
ve anayasalarda (diğer ülkelerin anayasaları 
incelenmiştir fakat çalışmaya konu edilme-
miştir.) olduğu gibi “basın hürriyetinin bir 
hak olduğu” kabul edilmiştir. Bu büyük bir 
avantajdır (Gölcüklü, 1970:48).

5 http://www.turkcebilgi.com/1961_
anayasas%C4%B1_maddeleri_-_
ikinci_k%C4%B1s%C4%B1m, (19/03/2016)

Basın özgürlüğü dışında; azda olsa kitle ileti-
şimine değinilmiştir denebilir. Bu bağlamda 
ilgili 26. Madde; kamu tüzel kişilerin elindeki 
basın dışı kitle iletişim araçlarından (Örneğin: 
Radyo gibi. Geçen dönemlerde olduğu üzere) 
kişilerin ya da siyasi partilerin yararlanma 
olanağı olduğu belirtilmiştir. Bu yararlanma-
nın; haber alma ve düşünce/kanaat oluşumu-
nu engelleyici kayıtlar konamayacağı öngö-
rülerek sınırlı da olsa kitle iletişimi kısmına 
değinildiği görülmektedir. 121. Maddede ise; 
radyo ve televizyon istasyonlarının “ancak 
devlet eliyle” kurulabileceği belirtilmiştir. 
Böylece radyo ve televizyon alanında “devlet 
tekeli” olduğu anayasada yer almıştır.6

Sinema alanında ise; uygulanan sansürlerin 
yani düşünce ve kanaatlerin önceden dene-
time tabi olması durumunun düşünce ve söz 
özgürlüğü alanında maddenin özüne aykırı 
olduğu bariz bir gerçektir. Bu bağlamda or-
taya çıkan uygulama da 1961 anayasasının 
ruhuna uymamaktadır (İçel ve Ünver, 2012: 
48).

1982 Anayasasına göre (Anayasamıza 
Göre) İletişim Özgürlüğü:

1960 Askeri darbesi sonucunda ortaya çıkarı-
lan 1961 Anayasası ile kurulmuş olan kurum-
ların işlerliğini kaybetmesi, yaşanan siyasi 

6 http://www.turkcebilgi.com/1961_
anayasas%C4%B1_maddeleri_-_
ikinci_k%C4%B1s%C4%B1m, (19/03/2016)
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bunalım ortamı ve haddini aşan özgürlüklerin 
anarşi getirdiği inancı sonucunda 1980 yılında 
yeni bir askeri darbe yapılmıştır. Yapılan askeri 
darbe sonucunda 1982 yılında yeni bir anayasa 
ilan edilmiştir. Bu anayasa aslen; özgürlükler 
manasında özgürlükçü olarak nitelendirilen 
1961 Anayasası temel alınarak ve kötü sonuç 
doğuran hükümlerin yenilenmesi, bozulan iş-
lerliğin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.   

1982 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası (1982 Anayasası) iletişim özgürlüğü 
alanında; tıpkı 1961 Anayasasında düzenlendiği 
gibi haberleşme özgürlüğü terimini kullanmış-
tır. Bu terim; ilk hali ile “posta dokunulmazlığı” 
ve “özel haberleşme gizliliği” kavramlarını ifa-
de etmek için kullanılmıştır. Sonrasında yapılan 
değişiklikler ile anayasa bugünkü halini almıştır 
(İçel ve Ünver, 2012: 49).

1982 Anayasasının Kitle iletişim ve kitle ile-
tişim özgürlüğü ile ilgili maddelerine kısaca 
değinmemiz gerekirse; 

Düşünce ve kanaat hürriyeti7 hükmü ile kişi-
lerin sahip oldukları düşünce özgürlüğü be-
lirtilmiştir. Bu bağlamda düşünce açıklama 
hürriyeti Anayasal bağlamda özgürlüğe ka-
vuşturulmuştur. Bu özgürlüğün aynı zamanda 
düşünce açıklamamak eylemini de içerebile-
ceği Anayasal güvence altına alınmıştır.

7 İletişim özgürlüğüne ait maddeler ile düşünce 
özgürlüğü olgusu çok yakın bir ilişki içinde 
bulunduğundan sözü geçen maddeler de içeriğe 
dâhil edilmiştir. 

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti mad-
desini incelediğimizde; bilhassa birinci fıkra 
ele alındığında düşünceyi yayma hakkının 
farklı yollarla yapılabileceği söylenerek kit-
le iletişim araçlarının bu kapsama dâhil ol-
duğu belirtilmiştir. Yayınların izin sistemine 
bağlanmasına engel olunamayacağı hükmü 
ise ne yazık ki “sansür” uygulamasının oluş-
masına olanak tanımaktadır. Maddenin ikin-
ci fıkrası en son halini 2001 yılında almıştır. 
Bu değişikliğin temel nedeni Anayasanın13. 
Maddesinin yani temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanması ile ilgili maddenin değişikliği 
sebebiyle, her iki maddenin de uyumlu olma-
sı dolayısı ile meydana gelmiştir. 

Basın hürriyeti hükmü ile; maddenin başında 
metninden de anlaşılacağı üzere basının öz-
gür olduğu ve sansür edilemeyeceği belirtil-
miştir. Aynı maddenin devamında ise basıme-
vi kurmanın “izin alma” ve “mali teminat ya-
tırma şartına bağlanamayacağı” belirtilmiştir. 
Bu hüküm 1961 Anayasasında yer almıyor-
du. Böyle basımevi kurma hakkının Anayasal 
güvence altına alınmış olduğu söylenebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında devletin, vatan-
daşlarının haber alma özgürlüğünü önemse-
diği ve bu bağlamda da ilgili tedbirleri alacağı 
belirtilmiştir. Basın hürriyetinin sınırlanması 
26. Ve 27. Maddelerde öngörülen şekilde ya-
pılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda da özgür-
lükler bakımından 1961 Anayasasından daha 
detaylı bir düzenlemenin yapıldığını bir kez 
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daha yinelemek yanlış olmaz. Bu maddenin 
önceki hallerinin içeriğinde “kanunen yasak-
lanmış olan bir dilde yayın yapılamayacağı” 
hükmü vardı. Bu madde yasaklı dil hususun-
da oldukça muğlâk bir kavrama tekabül edi-
yordu. Anayasada bu dillerin ne olduğu be-
lenmemiş olsa da, uygulamalardan bu dillerin 
ne olduğunu bilmek mümkün idi. Yine 2001 
yılında yapılan değişiklikler ile bu madde de 
kaldırılmıştır. Akabinde yasaklı dil kavramı 
kalktıktan sonra herkesin bildiği gibi Kürtçe 
yayın yapabilmenin önü açılmıştır. 

Maddenin süreli ve süresiz yayınlar ile ilgili 
hükmünde ise; yayının dağıtılmasının önlen-
mesi ile ilgili yapılacak hususlar ve kararlar 
belirtilmiştir. Bu durum her ne kadar liberal 
gözükmese de anayasanın yapıldığı tarih ve 
koşullar göz önüne alındığında söz konusu hu-
susun devletin o günkü şartlarla en doğal hakkı 
gibi görülebileceği kanaati oluşmaktadır.

Süreli ve süresiz yayın hakkı hükmünü ince-
lediğimizde; ilk olarak 1982 Anayasasının 
1961 Anayasasından farklı olarak dönemsel 
ve dönemsel olmayan yani süreli/Süresiz ola-
rak yapılan yayınları Anayasal güvence altına 
almıştır (Çankaya ve Yamaner, 2012:108). Bu 
bağlamda izin alma ya da mali teminat yatırma 
şartına bağlanamayacağını öngörmüştür. (tıpkı 
basımevlerinde olduğu gibi) İkinci fıkrada ise; 
bilgi ve belgelerin eksikliği hususunda yayın 
durdurmak için illaki mahkeme kararına baş-
vurulması istenmiştir. Bu husus da iletişim 

özgürlüğü bağlamında alınmış olan önemli 
kararlardan ve adımlardan biridir. 

Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı 
kitle haberleşme araçlarından yararlanma 
hakkı incelendiğinde; bu maddenin 1961 
Anayasasında olduğu şekliyle kabul edilmiş-
tir. Bu bağlamda bilhassa siyasi partiler açı-
sından basın dışı kitle iletişim araçlarından 
yararlanma olanağı devam etmektedir. Fakat 
2001 yılında yapılan değişiklik ile maddenin 
ikinci fıkrasına 26. Maddede belirtilmiş olan 
hususlara paralel bir biçimde sınırlamalar ka-
bul edilmiştir.  Ayrıca bu sınırlamalar içeri-
sinde dahi haber alma hakkına sınır koyula-
mayacağı kabul edilmiştir. 

1982 Anayasasına Ait Kanun Hükümlerinin 
Diğer Anayasalardan Farkı Ve Sonuç:

Hâlihazırda kullanmış olduğumuz anayasa-
mız(1982 Anayasası), her ne kadar Askeri 
Darbe sonucu oluşan yönetimce ortaya çı-
karılan bir anayasa niteliğinde olmuş olsa 
da; genel hatlarıyla bakıldığında ve içerdiği 
hükümleri incelendiğinde diğer anayasalar-
dan oldukça farklıdır. Yapılan son anayasa 
olması, önceki anayasalarda karşılaşılan ve 
ders alınan sorunlara değinmesi bu konuda en 
önemli adımlardan biridir. Yukarıda madde-
lerini açıkladığımız üzere kısaca anayasalara 
değinmemiz gerekirse; 

1924 Anayasası yeni Türk Devletinin kuruluşu 
ve işleyişinin daha baskın olduğu bir döneme 
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denk geldiği için otorite ve baskıcılık iletişim-
sel özgürlükler açısından oldukça belirgindir. 
İletişim alanında matbuat kanunu hazırlanmış 
olsa da bu kanun yeterli gelişimin gösterilme-
sini sağlayamamıştır. Dönemin sonlarına doğru 
çok partili hayatın etkisi ile birlikte kitle iletişim 
araçlarından “Radyo”nun kullanımının artması, 
kitle iletişim araçlarının siyasi yönünü ön plana 
çıkarmış ve bu alanda başarının sağlanmasına 
yol açmıştır. 1960 Askeri Darbesinden önceki 
dönemde ise iktidar partisi kendi ortaya çıkar-
dığı Basın Kanunu nu kendi istediği biçimlerde 
yorumlamaya çalışmış, oldukça muhafazakâr 
bir duruş sergilemiş, deyim yerindeyse iletişim-
sel özgürlükleri yok sayacak tarzda eylemler 
sergilemiştir denebilir. 

Askeri darbe sonrası hazırlanmış olan 1961 
Anayasası ise;  her ne kadar darbe sonrasında 
hazırlanmış olsa da; “Düşünce Özgürlüğü” ve 
“Haber Alma Hürriyeti” ile ilgili olarak anayasal 
düzenlemeler öngörmüştür. Yapılan düzenleme-
lere baktığımız ekseriyetle “Basın Özgürlüğü” 
alanında düzenlemelerin yapıldığı ortadadır. 
Basın dışı alanlarda her ne kadar düzenlemeler 
yapılmış olsa da radyo, televizyon gibi alanlar-
da özellikle devlet tekelinin bulunduğu ortada-
dır. Yakın tarihe ilişkin süreç değerlendirildiğin-
de otoriter bir yapının iletişimsel alanları devlet 
tekeline sokma isteği “kendi içinde” bir mantık 
içermektedir. Her ne kadar bugünkü özgürlük 
algımızla değerlendirildiğinde çok geri kalmış 
olsa da, ilgili günler içerisindeki değerlendir-

meler daha uygun gözükmektedir. Bu bağlam-
da çağının gerektirdiği iletişimsel özgürlükleri 
yakalamaya çalıştığı söylenebilir. Her ne kadar 
darbenin etkisi ile otoriter bir duruş sergilenmiş 
olsa da yine de yapılmaya çalıştığı zaman ve 
süreçle ilgili olumlu gelişmeleri barındırdığını 
söylememiz mümkündür.

1982 Anayasası da darbe sonucu oluşmuş 
olup, darbenin ana nedenleri; yaşanan siya-
si kaos ortamı, 1961 Anayasası ile kurulan 
kurumların (!) işlerliğini kaybetmesi ve öz-
gürlüklerin anarşi getirmesidir. Bu bağlamda 
1961 Anayasasından deyim yerindeyse feyz 
alınarak hazırlanan yeni anayasa, öncekilere 
göre oldukça detaylı düzenlemelere yer ver-
miştir. Bilhassa özgürlükler anlamında yeni 
getirilen hükümlerle özgürlüklere ilişkin ana-
yasal güvenceleri arttırmayı hedeflemiştir. 
Yukarıda da ayrıntılı incelediğimiz üzere 1982 
Anayasasının 1961 Anayasasından en önemli 
farkı; düşünce özgürlüğüne ilişkin daha fazla 
madde barındırmasıdır. Böylelikle anayasada 
daha fazla düzenleme yapılmış, daha fazla öz-
gürlüğe ilişkin düşünce anayasal temele otur-
tulmaya çalışılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile 
tabiri caizse işin derinine girilmiş ve oluşturu-
lan maddeler daha fazla detaylandırılarak pra-
tikte kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yukarıda detaylı biçimde aktarılmaya çalışıl-
dığı üzere; 1982 Anayasası özgürlüklerin dü-
zenlenmesi bakımından oldukça optimum ko-
şullar sağlamaya çalışmıştır. Fakat günümüze 
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değin özgürlüklerin sınırlanması hususunda 
anayasanın düzenlenmesinden değil, aksine 
uygulanmasından kaynaklanan saptırmalar 
ve yanlış uygulamalar olduğu aşikârdır. Bu 
yüzden son söz olarak denebilir ki; asıl yasak 
-ya da bir bakıma ana yasak- 1982 Anayasası 
değil zihniyetlerdir. Zihniyetleri uygulayan 
birimler bizim ülkemiz gibi 3. Dünya ülkesi 
sayılan ülkelerde ya iktidarın tekelindedir ya 
da iktidarın tekeline girmeye müsaittir. Böyle 
bir durum dâhilinde de her iktidara sahip olan; 
yargıya ve dolayısıyla da özgürlüklerin uygu-
lanmasına ket vurmaya çalışmaktadır. 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Communication law can be referred as the entire rules which define, restrict and 
regulate the mass communication. In this respect, the freedom of Communication is the com-
bination of phenomenon involving all non-prohibition with respect to expanding, searching, 
deserving and obtaining the freedom of opinion and statement, even though it is not used as 
a “term” in the international documents. In this respect, we can call the freedom of commu-
nication as the main topic of communication law and the most important interest of it. Both 
communication law and freedom of communication are very important for people to express 
their opinions since the emergence of the “state” phenomenon. In countries such as ours where 
constitutions, legislation, and practices always change (with oppressive attitude sometimes), 
concepts such as spreading and obtaining the opinions and statements from past to present have 
always been discussed and subject to penal sanction. In this context, we can say that both crimi-
nals of thought and punishments restricting the freedom have put and still put so many people 
into jail as everyone can remember. On the contrary to the late history, freedom mechanism of 
the mass communication and limits of this freedom have been discussed since the foundation 
of Republic of Turkey and Ottoman period, and there were different practices adopted with 
the effect of the conditions of the relevant period. Objective: The objective of the study is to 
conceptually describe the development of freedom of communication concept from the past to 
present in our country and address to the rules with respect to the freedom of communication, 
which has been applied today in the scope of the 1982 constitution. We have researched the 
points in the study in periods and try to present them to the reader. However, we have to men-
tion that recent violations of freedom have not been included in this study. (For example: Gezi 
events, violations of freedom as to the social media such as Facebook or Twitter). Method: The 
study presents legal information with respect to the freedom of communication in the period 
in a simple way by using literature review. In this context, the study has been separated into 
periods within itself. The foundation and development of the freedom of communication have 
been explained in the light of the important developments which have been experienced within 
the Republic of Turkey in separate periods and period from Ottoman Empire to the Republic of 
Turkey. The developments and applications in the past constitutions in the section regarding the 
Republic of Turkey have been examined in the context of press, radio (or radio/TV) and cine-
ma. At the final section of the study, the comparisons have been made between the periods and 
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the articles and practices regarding the freedom of communication in the 1982 constitution and 
this constitution itself have been addressed and the differences between this constitution and 
past constitutions, laws and practices have been defined. In this section, the difference between 
the articles of law regarding the freedom of communication set out in the existing constitution 
which has been considerably discussed from the emergence to present, and previous constitu-
tion and legislations have been mentioned. Findings and Result: As a result of the literature 
review and comparisons, it has occurred that the freedom of communication has been applied 
by restriction from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey. The restrictions had been 
done by the Padishah in an absolute manner early on in Ottoman Empire (in other words, in the 
dictatorial manner) and then these restrictions have been spread over the public by expanding 
them in a positive manner. In the period of Republic of Turkey, censor and control methods had 
been used at the early periods and we can say that it has become more democratic “in a theoretic 
sense” due to the article of law, added to the constitution at the period of our last constitution. 
(However, recent violations of freedom and some of the results in this context are included in 
the study.) In this sense, it has been observed that the principal prohibition, in other words, the 
main prohibition is not the 1982 constitution. As a result of the research, it has revealed that 
the main prohibition is not done/created by the rules but in the minds. These prohibitions, done 
or created, have become a tyrannously applicable status by the humankind to the humankind 
which is the biggest mediator for these prohibitions. Therefore, prohibitions are the most im-
portant perpetrator.
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TÜRK DİZİLERİNİN BATI BALKAN ÜLKELERİNDEKİ ETKİLERİ: 
BOSNA-HERSEK, SIRBİSTAN VE KARADAĞ ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİ1

INFLUENCE OF TURKISH SOAP OPERAS ON THE WESTERN 
BALKAN COUNTRIES: SAMPLE OF BOSNIA-HERZEGOVINA, SERBIA 

AND MONTENEGRO

Sibel AKOVA
İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi, Kocaeli / TÜRKİYE

Öz: Günümüzde küreselleşme süreci içerisinde meydana 
gelen kültürel değişimler, küresel ve yerel dinamikler 
bazında siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal ve akademik 
alanlarda çeşitli incelemelere konu olmaktadır. Özellikle, 
son dönemlerde, kültür olgusunun, sosyal bilimler alanına 
mensup farklı disiplinlerin ilgi odağı haline geldiğini tespit 
etmek mümkündür. Gerçekten de, kültür, kimlik ve etnik 
kavramlarının çalışma alanları çeşitli olmak ile birlikte, 
kapsamları da oldukça derin ve geniştir. Ancak; araştır-
mamızın çalışma alanının sınırlarını makul bir çerçeve 
içerisine alabilmek ve çalışmanın sınırlarını belirlemek 
adına, ilgili kavramlar ve aralarındaki ilişki, kültürlerarası 
iletişim bağlamında incelenecektir. Kültür, çokkültürlülük 
ve etniklik kavramları arasındaki ilişkinin, kültürlerarası 
iletişim savı çerçevesinde incelenmesi, çalışmanın ana 
temasını oluşturmaktadır. Çalışmada, kültür ve kültüre dair 
öğeler açıklandıktan sonra farklı kültürlerin, farklı koşullarda 
ortak yaşam birliktelikleri sağladıkları Balkan toplumlarının, 
medya vasıtası ile Türkler’e ve Türkiye’ye karşı değişen 
bakış açıları kültürlerarası iletişim bağlamında belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de mevcut 
iletişim çalışmaları arasında eksikliği hissedilen, kültürle-
rarası iletişim inceleme ve çalışmalarına katkı sağlamak, 
ülkemizde sınırlı kaynaklara sahip olan kültürlerarası iletişim 
konusunda literatüre katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası İletişim, Türk dizileri, 
Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ

Abstract: The cultural changes occurring in the globalising 
world of today are being examined in terms of the global 
and local dynamics in political, social and academic fields. 
Especially in recent times, we can say that the phenomenon 
of culture has become the centre of attention for a number 
of disciplines of the social sciences. In reality, the fields 
examining culture, identity and ethnicity are as varied as 
they are different and wide in scope. However, in order to 
limit the area of study within a reasonable framework, the 
related concepts and their relationships will be examined in 
the context of intercultural communication. The examination 
of the relationship between culture, multiculturalism and 
ethnicity in the context of intercultural communication is 
the main theme of the study. After explaining the concept 
and elements of culture, we attempted to identify the dif-
ferent forms of cohabitation and different approaches to 
cohabitation in the Balkans and the perception of Turkey 
and Turkish people in these communities in terms of 
intercultural communication. The main aim of the thesis 
study was to contribute to the examination of intercultural 
communication, an area that is severely lacking in the 
current communication studies performed in Turkey and 
to contribute to the development of intercultural commu-
nication literature, which is also very limited.

Key Words: Intercultural Communication, Turkish soap 
operas, Bosnia Herzegovinia, Serbia, Montenegro
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1. GİRİŞ

Balkan coğrafyası, Türkler’in Avrupa’ya açı-
lan stratejik önemi haiz kapısı ve Türkiye’yi 
Avrupa’ya bağlayan en önemli köprüsüdür. 
Balkanlar, tarihin hemen her devrinde, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti için birçok açıdan 
büyük önem arz eden, akraba, kardeş, dost, 
komşu ve tanış bir coğrafyadır. Bu sebep-
le, Balkanlar’da sözkonusu her bir gelişme, 
Türkiye’yi yakından ilgilendirmekte ve Türk 
Dış Politikası’nı etkilemektedir. Yüzölçümü 
olarak oldukça küçük sayılabilecek bir coğ-
rafya olan Balkan toprakları, stratejik geçiş 
yolları üzerinde yer almasının da etkisi ile 
tarihsel süreci içerisinde, pek çok medeniye-
tin doğumuna, yıkımına, savaşlara, istikrar-
sızlıklara, rekabetlere, çıkar çatışmalarına, 
uzlaşmazlıklara, iskan politikalarına, iç ve 
dış göçler gibi birçok etkene tanıklık etmiş-
tir. 19. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmaya 
başlayan Balkan milletleri, devletleşme sü-
reçlerinde birbirlerine karşı uzlaşmadan uzak 
ve istikrarsız, çekişmeci, yayılmacı ve rakip 
yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu yaklaşımlar 
Balkanlar’ı, tarihsel süreç içerisinde, dünya 
üzerinde yönetilmesi en güç bölgelerden biri 
haline dönüştürmüştür.  

Medya, kültürel, toplumsal, sosyal, siyasal, 
eğlendirme ve bilgilendirme gibi başat işlev-
leri, toplumsal gerçekliğin idraki, gündelik 
yaşama adaptasyon, kültürel sürekliliği sağla-
yabilme ve değişimlere yön verebilme yetileri 

ile bireylerin yaşamsal faaliyetlerinin ayrıl-
maz parçası olarak küreselleşen dünyamızda 
yerini almıştır. Medya, yaşadığımız yüzyılda, 
küreselleşme argümanlarından edindiği güç 
ve kitle iletişim araçlarının da etkin kullanı-
mı ile doğrudan veya dolaylı olarak, bilhas-
sa kültür programları aracılığı ile kültürel 
değişimlere yön verebilme kudretini haizdir. 
Günümüzün de en etkin kitle iletişim araçla-
rından biri olan televizyon, görüntü ve sesin 
birleşimi sayesinde, kültür ve kültür öğeleri-
ni en etkin şekilde kullanmayı başarabilmiş, 
beraberinde de toplumları etkileyebilme ve 
gündem yaratma gibi başat güçlere hakim 
olabilmiştir. Türkiye’de; başta yerli diziler 
olmak üzere; dizi yapımlarının niceliğinde, 
niteliğinde ve dahi izlenim oranlarında gün 
geçtikçe yükselen ivmelerde artışların göz-
lenmesi, kamuoyunda dizilerin etkileri konu-
sunda çeşitli tartışmaların ve görüş ayrılıkla-
rının yaşanmasına sebep olmuştur. Dizilerin 
konuları, mekanları, oyuncuları, müzikleri, 
replikleri, akseuarları, dizi oyuncularının kos-
tümleri, görsel zenginlik ve şölenleri pek çok 
bireyin televizyonlarının başında, boş zaman 
olarak nitelendirilen, uzun sayılabilecek süre-
ler geçirmelerine neden olmaktadır. Yaşanan 
bu gerçeklik, akademisyenler ve araştırmacı-
lar dahil olmak üzere bilim insanlarını olduğu 
gibi pek çok kesimden bireyi derin araştır-
malar gerçekleştirmeye teşvik etmiş, pek çok 
alanda çalışmalar yürüten mecralar arasında 
merak uyandırmıştır. 
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Televizyon dizilerinin yüksek düzeylerde 
izlenme oranları elde etmeleri, beğeni dü-
zeylerini gözle görülür biçimde arttırmaları, 
televizyon kurum ve kuruluşlarının, aynı za-
manda dizi yapımcılarının ve çalışanlarının, 
büyük kazançlar elde etmelerini sağlamak-
tadır. Bu durum, dizi sektörüne olan talebin 
artmasına ve çalışmaların çeşitlenmesine ne-
den olmaktadır. Televizyon kanalları adına 
önemli gelir kaynakları olan dizilerin, adeta 
sektör haline gelen dizi piyasasının ekonomik 
boyutu kadar izlerkitlenin etkilenme süreci 
de araştırmacılar adına merak uyandıran bir 
husustur. Türk dizileri, tıpkı Türkiye’de ol-
duğu gibi gösterimde bulunduğu, başta Batı 
Balkan ülkeleri olmak üzere, pek çok ülkede, 
kitleleleri derinden etkilemiştir. Dizilerin, iz-
leyicilerinin düşüncelerini şekillendirebilme, 
duygularını ve yaşamlarını yönlendirebilme 
kudretini haiz olmaları sebebi ile Türk dizi-
leri de Balkan coğrafyasına mensup izleyici-
leri, konuları, oyuncuları, görsel zenginliği 
gibi pek çok öğe ile yakalayabilmiş, duygu 
ve düşünce dünyalarında yer edinebilmiş, ek-
ran başına çekebilmeyi başarmıştır. Türk di-
zileri, pek çok politik ve stratejik söylem ile 
tutum neticesinde elde edilmesi güç kazanım-
ları sağlamıştır. Balkan ülkeleri arasında inşa 
edici harç görevini yerine getiren Türk dizi-
leri, Türk ve Balkan kültürleri arasında, kül-
tür elçiliği görevini üstlenerek, kültürlerarası 
iletişimi sağlamış, yeniden anlamlandırmış 

ve dahi kültürlerarası iletişimin sürdürülebi-
lirliğini mümkün kılmıştır.

2. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ve 
MEDYA BAĞLAMINDA DİZİLERİN 
ANALİZİ

Küreselleşmenin etkisi ile sürekli değişen ve 
dönüşen dünyamızda, kitle iletişim araçla-
rı, televizyon başta olmak üzere; hemen her 
yaş popülasyonunu, özellikle çocuk ve genç 
nüfusu, doğrudan veya dolaylı olarak, artan 
ya da artan oranlarda, mutlak surette etki-
leme gücünü haizdir. Bu etki, gün geçtikçe, 
toplumlar ve kültürler üzerinde daha belirgin 
bir şekilde hissedilmektedir. Medyanın başat 
argümanı olan televizyonun, çocukların ge-
lişimine zarar verdiği, genç nüfusu olumsuz 
şekilde yönlendirdiği, toplumsal yaşamın ge-
nelinde kültürel yozlaşmalara neden olduğu 
gibi örneklerini çoğaltmamızın mümkün ol-
duğu pek çok eleştiri ve olumsuzlama düşün-
celeri yıllardır hemen her alan ve platformda 
gündeme gelmekte, ilgili söylem, medya ve 
etki araştırmalarına konu olmaktadır. Ancak; 
bilinmesi, gözden ırak edilmemesi gerekli 
önemli bir husus mevcuttur. Medyayı, birey-
den, varolduğu toplumdan, kültürden ayrış-
tırmak olası değildir. Zira; medya ne toplu-
mu yöneten salt bir güçtür ne de toplumdan 
ayrı bir kuvvet olarak düşünülebilir. Nitekim, 
medya varolduğu kendi toplumsal öğelerin-
den ve kültürel yapısından beslenerek, elde 
ettiği donanımını yine sosyal gerçekliğine 
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yani toplumlara aktarmaktadır. İlgili aktarım-
ları, medyanın üretmiş olduğu yazılı basın 
haberlerinden radyo programlarına, sinema 
yapıtlarından televizyon haber ve dizilerine 
değin tüm argümanları vasıtası ile tespit et-
mek mümkündür. 

Medya gündelik yaşam pratiklerimizi en yük-
sek düzeyde etkileyen ve en fazla yönlendi-
ren önemli enformasyon argümanlarından bi-
ridir. Günümüzde sosyal bir varlık olan birey, 
kitle iletişim araçları sayesinde eğlenerek, 
haberdar olarak, boş zamanını değerlendir-
mekte ve planlamaktadır. Yaşamını medya-
nın yönlendirmesi ile yeniden anlamlandıran 
birey, düşünsel, davranışsal, duygusal ve sos-
yal mekanizmalarını kurgular. Medya birey-
lerin sadece kişisel ihtiyaçlarını yönlendir-
mekle kalmamakta, siyasal, sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişimleri üzerinde de etkiler 
sağlamaktadır. Medya, hakim ideolojilerin 
benimsetilmesi hususunda, bireyler üzerinde 
en başarılı etkiyi yaratan araçtır. ‘’İnsanlar 
dünyayı medya kanalıyla öğrenmekte ve tanı-
maktadır. İnsanlar, tüm dünyadaki gelişmele-
ri medya aracılığıyla almakta ona göre eko-
nomik portfoyüne yön vermekte hatta siyasal 
tercihlerinde bile medyadan etkilenmektedir. 
Enformasyon görevleri dışında medya birey-
lerin eğlence ihtiyacını karşılayan önemli bir 
unsur haline gelmiştir’’ (Toruk, 2008: 476). 
Medya bir yandan ekonomik çıkarlarını gö-
zetir iken öte yandan ideolojik çıkarlarını da 

korumayı ihmal etmemektedir. Bu sebeple 
medya, pek çok argümanı kullanarak, yüksek 
oranlarda kar etme hedefi ile hareket ederek, 
varlığını sürdürmeye çalışır. Televizyon di-
zileri, mevcut ideolojinin işlevselleşmesinde 
başat görevler üstlenmişlerdir. 

Televizyonun, günlük yaşam pratiklerinin 
belirlenmesinde etkili bir araç olduğu inkar 
edilemez bir gerçektir. Gündelik yaşamın an-
lamlandırılmasında, evrensel bilgiye ulaşım-
da, farklı kültürlerden ve olaylardan haberdar 
olmada, yaşam tarzlarının biçimlendirilme-
sinde karşımıza çıkan televizyon, sunduğu 
farklı renkleri ile bireyleri tutsak etmeyi ba-
şarmıştır. ‘’İçerik malzemesini gerçek dünya-
dan alan televizyon, bu malzemeyle kendine 
özgü bir dünya çizmektedir. Nitekim ekran-
larda gerçek dünya değil, gerçek dünyadan 
unsurlarla ve bu unsurların temsilleriyle ku-
rulan bir dünya sunulmaktadır’’ (Erdoğan ve 
Alemdar, 2005: 168). Televizyon günümüzde 
ikamesi güç bir nesne olarak, bireylerin yaşa-
mında önemli bir yer edinmiştir. ‘’Ses ve gö-
rüntüyü uzak mesafelere ulaştıran televizyon, 
günümüzde toplumları etkileyen en büyük kit-
le iletişim aracı haline dönüşmüştür. Televiz-
yon, sadece bir teknoloji değil aynı zamanda 
toplumsal, kültürel ve endüstriyel bir araçtır’’ 
(Mutlu, 1991: 15). Televizyon, 1950’li yıllar-
dan günümüze değin, az gelişmiş, gelişmek-
te olan ve endüstrileşmiş toplumlar bazında, 
birincil medya aracı konumuna yükselmiştir. 
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Televizyon artık, bireyler için günlük yaşa-
mın vazgeçilmez bir aracıdır. ‘’Bütün bu yön-
leriyle televizyonun çok iyi analiz edilmesi, 
medyatik özellikleri ve sosyokültürel değer-
ler arasındaki etkileşim biçimleri ve sonuç-
larının çok boyutlu olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir’’ (Şentürk, 2009: 17). Üstelik, 
televizyon aygıtını kullanabilmek adına her-
hangi bir bilgi birikimine, emeğe ve güce de 
ihtiyaç yoktur. 

Medya ve kültür arasında, kültürün medya-
yı, medyanın da kültürü etkileyebilme gücü, 
aralarındaki girift ilişkilerin varlığını ortaya 
koymaktadır. Televizyon programlarının ve 
dizilerinin konularının, toplumdan soyutlana-
bileceği düşüncesi veya toplumsal gerçekler-
den ayrı düşünülmesi gerçeklik algısı ile ters 
düşmektedir. Medya, bir yandan toplumları 
homojenleştirme görevini icra ederken, öte 
yandan kitleleri birbirlerine yakınlaştırmak 
suretiyle ortak yaşam kültürünü betimlemek-
tedir. Türkiye’de özel televizyon kanallarının 
varlığı ve etkinliğiyle 1995 yılı itibariyle, yer-
li dizi sayılarının yapımında artışlar yaşan-
mıştır. Günümüzde Türk televizyonları adına 
kurgulanan dizilerin içeriklerinin, seyircilerin 
de beğenileri ön planda tutularak, yerli tema-
lardan oluşturulduğunu ifade etmek müm-
kündür. Türk dizileri, Balkanlar’da, her yaş-
tan, her meslek grubundan, hemen her farklı 
eğitim ve gelir seviyelerine mensup, pek çok 
popülasyonel farklılık ihtiva eden birey ve 

gruplar tarafından izlenmektedir. Bu diziler,  
Balkanlar’da eş zamanlı olarak gösterimde 
olan Yerli diziler (Domaće Serije) de dahil 
olmak üzere, Brezilya (Brazilske Serije) dizi-
leri, Bulgar (Bugarske Serije) dizileri, Yunan 
(Grčke Serije) dizileri, Hint (Indijske Serije) 
dizileri, İspanyol ve Latin (Španske i Latino-
Latinske- Serije) dizileri, Kore (Korejske Se-
rije) dizileri, Rus (Ruske Serije) dizileri ara-
sından, gösterildiği tüm dönemler itibariyle 
genel bir seyirci grubu tarafından, en yüksek 
oranda izlenerek, en yüksek düzeyde ilgiyi 
yakalamıştır. Bahsi geçen ve farklı menşe-
ilere mensup hiçbir dizi, Türk dizileri kadar 
Balkan toplumlarını etkileme gücüne erişe-
memiş ve reklam geliri elde edememişlerdir.

Türkiye’de, 1952 yılında kapalı devre ya-
yınla başlayan televizyon yayıncılığı, 1968 
yılında Türk Televizyon Kurumu (TRT)’nun 
deneme yayınlarının akabinde, 1974 yılı 
sonrasında teknik, içerik, kurgu, yapım gibi 
pek çok alanda büyük aşamalar kaydetmiş-
tir. 1990-1995 yılları arasında ise; 1960-1975 
döneminde üretilen Yeşilcam filmleri ile pek 
çok yabancı dizi ve filmler yayınlanmaya 
başlamıştır. 1990’lı yıllardan günümüze Türk 
dizileri, büyük oranlarda beğeni kazanmış, 
izlenme rekorları kırmıştır. Türk dizilerinin 
başarısı, Türkiye sınırlarını da aşarak, Türk 
seyircisinden sonra, günümüze değin ‘’54 
ülkeye, 72 dizi’’1 ile yayılmıştır. 1990’lı yıl-

1  ‘’54 Ülkede 72 Dizimiz Yayınlanıyor. İşte O 
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ların filmlerini model alan, izleyici ölçümleri 
desteği ile içerikleri belirlenmiş, soyut ancak 
gerçekmiş gibi gösterilen Türk dizileri, gü-
nümüzde izleyicilerini memnun edecek, gün-
demi oluşturabilecek ölçütlere ve etkiye sa-
hip, güçlü bir Pazar haline gelmiştir. 1960 ve 
1970’li yıllarda sinema içeriklerinin örneğin-
de olduğu gibi, seyircilerin beğenileri üzerine 
kurgulanan ve yüksek reyting alan diziler için 

Diziler ve Hasılatları’’, İstanbul, Erişim Tarihi: 
01.04.2014, http://www.ratingkurdu.com/54-
ulkede-72-dizimiz-yayinlaniyor-iste-o-diziler-ve-
hasilatlari. 

 Türk dizilerinin ‘’gösterimde olduğu ülkeler Af-
ganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azer-
baycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bosna 
Hersek, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Cezayir, 
Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, 
Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsveç, İsviç-
re, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Güney 
Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, 
Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, 
Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayland, Tayvan, Tu-
nus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, 
Yunanistan olarak sıralanıyor. İhraç edilen Türk 
dizileri ise şunlar: Adını Feriha Koydum, Annem, 
Arka Sokaklar, Asi, Aşk-ı Memnu, Azad, Benden 
Baba Olmaz, Berivan, Bir Bulut Olsam, Bütün 
Çocuklarım, Candan Öte, Çemberimde Gül Oya, 
Düğün Şarkıcısı, Elveda Derken, Fatmagül’ün 
Suçu Ne, Fırtına, Gece Gündüz, Genco, Geniş Za-
manlar, Gümüş, Hanımın Çiftliği, Haziran Gecesi, 
Ihlamurlar Altında, İki Aile, Kampusistan, Kavak 
Yelleri, Kaybolan Yıllar, Keşanlı Ali Destanı, Kı-
nalı Kar, Kod Adı, Kurtlar Vadisi, Kuzey Güney, 
Küçük Kadınlar, Küçük Sırlar, Menekşe ile Halil, 
Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Sa-
ğır Oda, Sonbahar, Türkan, Unutabilsem, Vazgeç 
Gönlüm, Yaprak Dökümü, Yılan Hikayesi, Yol Ar-
kadaşım, Zoraki Koca.’’ 

de izlenirliliklerini devam ettirebilmek ve 
reklam gelirleri elde edebilmek büyük önem 
teşkil etmektedir. 

Kültürel sembollerin yayılması anlamında en 
önemli görevi üstlenen kitle iletişim aracı te-
levizyondur. Televizyon, diğer medya araçla-
rı içerisinde hem söylemekte hem de göster-
mekte olduğundan, pek çok söylemi içermesi 
nedeniyle diğer kitle iletişim araçlarından ay-
rılır. ‘’Televizyon bireylerin içinde yaşadıkları 
kültüre ait bilgi edinmelerinin esas aracıdır. 
Bu yüzden televizyon, dünyanın doğru biçim-
de nasıl sunulacağının modelini oluşturur’’ 
(Postman, 1994: 96). Televizyon, merkezileş-
miş, kitlesel üretimi gerçekleştirerek, düşün-
sel kontrol aracı olma işlevini de üstlenmiş 
olmaktadır. Televizyonu kitle toplumuna hi-
tap eden, merkezileşmiş hikaye anlatıcısı ola-
rak tariflemek mümkündür. Geçmiş yüzyıl-
larda, farklı kültürlere ait hikayeler, masallar, 
efsanaler gibi ritüeller, ebeveynler, öğretmen-
ler, toplumun liderleri veya kanaat önderleri 
ya da din adamları tarafından, yüzyüze ak-
tarılmaktaydı. Günümüzde televizyon, ilgili 
bireylerin görevlerini üstlenerek, değerlerin 
öğretilmesi ve yaygınlaşması adına, en fazla 
kişiye, en kısa zamanda, en uzun süreli ve en 
çok hikayeyi anlatarak hizmet sunmaktadır. 
Diziler mevcut düzenin devamında ve hedef-
lenen mesajların, hedef kitleye ulaştırılma-
sında başat roller üstlenmektedirler. Tüketim 
kültürünü ve toplumunu Postmodern sürecin 
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parçası olarak tanımlayan Bauman’a göre; 
‘’Atalarımızın toplumu, kuruluş aşamasın-
daki modern toplum, -endüstriyel çağ- nasıl 
bir üreticiler toplumu ise aynı derin ve temel 
anlamda bizim toplumumuz da bir tüketiciler 
toplumudur’’ (1999; 92). Günümüzde, kül-
tür ve tüketim içiçedir. Kültürün materyalist 
yanı, tüketim kültüründe kendini göstermekte 
ve anlam bulmaktadır. 

3. TELEVİZYONUN KÜLTÜREL DÖ-
NÜŞÜME ETKİLERİ 

Dünya üzerinde, homojenleşmiş, standardi-
zasyonu salık veren, kültürel dönüşüme kay-
naklık eden, birbirlerinin kopyaları şekline 
dönüşen, zamanla halk bunu istiyor bakış 
açısı ile sunulan kurguların, tüketim unsuru 
döngüsüne dönüştüğü açıktır. Kültür ile kül-
türlerarası iletişim savlarına kaynaklık eden 
kurguların, ülkemizde olduğu gibi dünya dev-
letleri arasında da tartışmaların başat unsuru-
nu oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. 
Tartışmaların sürmesine rağmen, değişim ve 
dönüşümlere karşı durabilecek mukavemetin 
oluşturulamadığı gözlemlenmektedir. Ayrı-
ca, küreselleşme olgusunun gücü ile medya 
örgütlenmelerinin yaşamlarımızda egemen-
lik sağladığı gerçeğini inkar etmek mümkün 
değildir. Geleneksel yapı olarak tariflenen 
toplumlarda, toplumsallaşmanın başat faktö-
rü aile olarak kabul edilmektedir. Kitle top-
lumunda ise ailenin rolünü, kültürü üreten, 
geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, kültürü 

meta haline getirerek, sanayi ürünü imleri ile 
harmanlayan kitle iletişim araçları üstlenir. 
Kitle toplumlarına mensup bireyler, kitle kül-
türünün bir parçası olarak popüler anlamda 
nitelenen kültürün argümanları ile birarada 
yaşamaktadırlar. Kitle kültürünün üreticileri, 
kendi bilinç alanlarında biriktirdikleri fikir-
leri, hedef kültürlerin doğasına göre yoğur-
makta, biçimlendirmekte ve günlük hayata 
aktarmaktadırlar. Günlük yaşama aktarılan 
ürünler ise radyo, televizyon, sinema, yazı-
lı basın, internet gibi kitle iletişim araçları 
vasıtaları ile sınırlı ortamlara sunulan kültü-
rel ürünler olmaktan çıkarak, sosyal kitleye 
yani topluma aktarılarak, daha geniş kitlelere 
ulaşma şansını elde ederek, kitlelerin bilinç 
alanlarında yer alırlar. ‘’Televizyon ileşimi-
nin mesajı olan programlar, gerek konuları, 
gerek konular işlenirken kullanılan gereçler 
ve yapım unsurlarının kullanış biçimlerin-
deki ortak özelliklere göre sınıflandırılırlar’’ 
(Kars, 2003: 26). Günümüzün en etkili kitle 
iletişim aracı televizyon, kültür ve gündelik 
yaşam pratikleri ile iç içedir. Televizyon, kül-
türel yapıyı dönüştürmeye, birey ve toplum-
ların alışkanlıklarına sirayet etmeye haizdir. 

Birey ve toplumların yaşam pratiklerinde 
önemli bir süreç olan kültür, ‘’yalnızca kendi 
içinden gelişip boy atabilir, dışarıdan daya-
tılma ile var olamaz. Kitle kültürü kuramcıla-
rının korkuları pratikten doğmamıştır, çünkü 
kitle kültürü var olamayacak denli çelişkili-
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dir. Tek tip, dışardan ithal edilme kültür, kitle-
lere hazır giysi gibi satılamaz’’ (Fiske, 1991: 
35). Kitle kültürü ileteceği içeriği izleyici için 
önceden hazırlar ve izleyiciyi içeriği anlayıp 
hazmetmek için çaba harcamaktan kurtarır, 
gerçek kültürde ve sanatta zorunlu olarak gi-
dilmesi gereken bu yoldan kurtarıp sanatın 
sağlayacağı hazları sağlar. Kitle kültürü izle-
yiciyi ciddi sanattan uzaklaştırmakla kalmaz, 
onu gerçek olanı tanımaktan uzaklaştırır. Bu 
durum sadece estetik alanla kısıtlı değildir; 
tüm kitle iletişim araçları bireyleri ve kişi-
sel yaşantılarını yeğinleştirir. Kitle sanatı, 
alışkanlık haline geldiğinde anlamlı yaşantı 
sürdürme yetisini zedeler. ‘’Kitle kültürü; iş 
bölümü altında, band üretim sistemi içerisin-
de, endüstriyel olarak üretilen ürünler için 
kullanılmaktadır’’ (Türkoğlu, 2003: 102). 
Kitle kültürü, uluslararası pazarın ihtiyaçları-
na göre kurgulanan bir kültürün yeşermesidir. 
Kitle ile kastedilen, sayısı net olarak belirlen-
memiş, insan çokluğudur. Kitle kültürü kav-
ramı ile, sayısı belirli olmayan, izlerkitle, din-
leyici kitlesi, okur kitlesi, kullanıcı kitlesi ve 
tükeci kitlesi gibi örneklerini çoğaltmamızın 
mümkün olduğu insan çokluğu kastedilmek-
tedir. Kitle kültürü, diğer anlamı ile çoğunluk 
kültürü, beraberinde kültür endüstrisini gün-
deme taşımaktadır. 

Aydınlanmanın Diyalektiği yapıtında Ador-
no,  Kültür Endüstrisi kavramını, kültür kura-
mından ziyade, endüstri kuramı olarak betim-

lemiş; ‘’Geç kapitalizm döneminde kültürün 
şeyleşmesi ve paranın klasik tanımıyla bir 
kültür haline gelmesinden yola çıkılarak bu 
kavramla bir günlük yaşam kuramı oluştur-
maya’’ çalıştığını ifade etmiştir. (Dellaloğlu, 
2003: 23). Kültür endüstrisine göre birey, ar-
tık sahtedir, yanılsamadır. Kitle kültüründe 
bireyin sosyal boyutta bir ehemmiyeti yoktur. 
Horkheimer ve Adorno, bireyleri ve toplum-
ları her alanda ve platformda çevreleyen kül-
tür endüstrisi savında, kültürel ürünlerin pek 
çok farklı araç ile ‘’insanlara sunulduğunu 
herkesin parasına göre birer istatistik veri-
sine dönüştüğünü anlatırlar. Eğlence endüst-
risinin, insanın isteklerini karşıladığı ya da 
talebin, arzı belirlediği savına karşı çıkarlar, 
artık bu ayrımı göremeyeceğimiz bir noktaya 
kadar ikisinin bir sistem içinde iç içe geçti-
ğini’’ ifade etmektedirler. (Kejanlıoğlu, 2005: 
186). Kültür endüstrisinin, külltür emperya-
lizmine neden olduğunu ifade eden görüşle-
rin varlığı, kültür endüstrisi ve kültür emper-
yalizmi kavramlarının nedensellik bağlamın-
da, birbirlerinden ayırt edilmesinin mümkün 
olmadığını göstermektedir. Kültürel Emper-
yalizm, ‘’Gelişmiş ülkelerin mülkiyetindeki, 
teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan 
çokuluslu medya organizasyonlarının, aynı 
teknolojiye sahip olmayan az gelişmiş ülke 
toplumları üzerinde yarattıkları kültürel etki-
lerdir’’ (Odyakmaz ve Acar, 2008: 76). Kül-
tür Emperyalizmi kavramının taşıdığı anlam, 
manevi değil, tam tersine maddidir. Zira; artı 
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ürünün ya da artı değerin aktarılması, yani 
sömürünün gerçekleşmesi, ancak teknolojik 
mekanizmalarla mümkün olmaktadır.  

Günümüzde, sayısız televizyon ve radyo ka-
nalı ile programları, sayısız sinema filmle-
ri yine sayısız müzik formları ve gazete ile 
dergilerin ürettikleri ürünler ile kuşatılmış 
olan birey, internet ağlarının da destekleri 
ile sunulan sayısız meta arasında seçim yap-
ma şansına ve lüksüne sahiptir. ‘’Bu dağınık 
medya ekonomisinde tüketicinin taleplerini 
karşılayabilmek için yapımcılar daha iyi içe-
riklerle diğer yapımcıları alt etmeli ve tüketi-
ciyi her iki tarafında kazanacağı bir noktaya 
taşımaları gerekmektedir’’ (Dan, 2010: 56). 
Televizyon, aynı anda pek çok işlevi birara-
ya getirirken, en önemli iki hedefe de hizmet 
eder. Televizyon, bir yandan bireylerin, uyku 
ve çalışma zamanları dışında kalan, kendileri-
ne ait olan süreleri doldurmaya en yatkın araç 
olarak hizmet etmekte iken öte yandan, aynı 
anda tüm insanlara belirli bir kültür sunarak, 
kültür taşımacılığı görevini de üstlenmek-
tedir. Bu bağlamda televizyon, diğer kültür 
ürünleri ve kitle iletişim araçlarına kıyasla, 
daha geniş halk kitleleri tarafından tüketile-
bilmektedir. 

Televizyonun bir diğer önemli özelliği de, 
sosyalleşme aracı olmasıdır. Tarihsel süreci 
içerisinde televizyon, kendine özgü bir nite-
likle okuma yazmanın yaygınlığını aşarak, 
toplumların enformasyon kaynağı olarak, or-

tak sembolik çevrelerin yaratılması görevini 
üstlenmiştir. Mutlu; televizyonun işlevlerini, 
‘’Düşünümsellik’’ savı ile açıklamaktadır. 
Mutlu’ya göre Düşünümsellik; ‘’toplum ve 
kültür ilişkisini televizyon metinleri düzeyin-
de yeniden düşünmek için oldukça uygun bir 
kavramdır’’ (1994: 176). İlgili düşünüşten 
hareket ile televizyonun kendine özgü anlatı 
yöntemleri olan bir anlam kurgusu olduğunu 
ifade etmek mümkündür. Televizyon prog-
ramları anlatı dizinleri dahilinde, kültürel ve 
siyasi temsillerin özgün karakterlerini kulla-
narak, karakteristik yapıların görünür kılın-
masını sağlayarak, temsil edilen yaşam tarz-
larını refere etmektedir.

İletişim endüstrisinin, bireylerin yaşamları-
na hakim olmaya başlaması ve yönlendirme 
unsuru şekline dönüşmesiyle birlikte, kur-
gulanan simulark ve simüle edilmiş yaşam 
alanları, bireyi ait olduğu yaşamından uzak-
laştırarak, gerçekler üzerinde düşünmekten 
alıkoymaktadır. Bireyin karakteri, yaşamı, 
ilişkileri, sosyal çevresi, iletişim süreci içeri-
sinde yer aldığı tüm unsurlardan etkilenmek-
tedır. Bu durum bireyin, içsel kaygılarından 
uzaklaşma davranışlarıyla, gündelik yaşam 
ritimleriyle algılama kalıplarını farklılaştır-
masıyla sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda 
bireyin sorgulama dürtüsünden başlayarak, 
istenmeyen davranış kalıplarıyla tutumlarını, 
tercih edilmeyen düşünüş biçimlerini törpü-
lemesini sağlamıştır. Bireysel düzeyde yaşa-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M14-M19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M14-M19

ID:277 K:274
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

279

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

nan değişim-dönüşüm, zamanla kültürel, si-
yasal, politik, toplumsal, sosyal gibi pekçok 
başat alanda değişimlere, yeniden istenilen, 
yönlendirilen şekil ve modellere dönüşümü 
kolaylaştırmaktadır. Dönüşümlere dair göste-
rilen uyum, beraberinde kitle toplumu, kül-
türel değişim, popüler kültür savlarının tartı-
şılmasına neden olmaktadır. Günümüzde her 
toplum, kültürel değişim sürecini yaşamak 
durumunda kalmıştır. 

Kitle iletişim araçları arasında en önemli ko-
numa sahip olan televizyon, toplumsal, si-
yasal, bilgilendirme, eğlendirme ve kültürel 
işlevlerini icra ederek, kültürel değişimlere 
yön verebilme yetisi ile mikro ölçüde birey-
lerin, makro ölçüde de toplumların günde-
lik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline 
gelerek, yaşam pratiklerinde sarsılmaz bir 
konuma yükselmiştir. ‘’Televizyon, günü-
müzde asal hikaye anlatıcı kurumu konumu-
na gelmiştir’’ (Mutlu, 1991: 25). Televizyon 
programları arasında, televizyon dizilerinin 
günlük yaşama yön verme kudretini haiz en 
önemli kurgu olduğunu ifade etmek müm-
kündür. Zira; televizyon dizilerinin senar-
yoları oluşturulurken, hitap edeceği toplu-
mun sosyo kültürel yapısından beslenerek, 
izleyen her bir bireyin kendi yaşamından ve 
duygu dünyasından bir kesit bulabileceği hi-
kayeler hedef alınmaktadır. Elbette ki tele-
vizyon dizilerini izleyen bireyler ince ağlar 
ile örülü kurgulardan etkilenerek, sevdikleri 

karakterlerin jest, mimik, giyim, konuşma 
gibi davranış kalıplarını rol model edinerek, 
yaşam tarzlarında dizi hikayelerine önem at-
fetmektedirler. Özellikle çocuk ve genç nüfu-
sun televizyon dizileri kurgularında yer alan 
olay, kişi ve durumları taklit ederek, yaşam 
tarzlarını biçimlendirdiklerini ifade etmek 
mümkündür. Zira; televizyon işitsel ve görsel 
argümanları bünyesinde harmanlayarak, dö-
nüşüme uğratmak sureti ile kullanma yetisine 
haiz bir argümandır. 

4. TELEVİZYON DİZİLERİ ve TÜRK 
DİZİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ İZDÜ-
ŞÜMLERİ 

Televizyon ve televizyon dizilerinin, izlerkit-
lesi olan toplumlar üzerindeki etkileri hak-
kında pek çok farklı görüş mevcuttur. Zira; 
televizyonun kendine özgü literatürü ve ti-
cari doğası mevcuttur. Bu sebeple, televiz-
yonun diğer kitle iletişim araçları arasında 
farklı bir geleneği ve işleyişi sözkonusudur. 
Televizyon, diğer iletişim araçlarına nazaran, 
teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte, sade-
ce enformansyon sağlama misyonunu edin-
memiş, eğlence öğesi olarak görsel kültürün 
başat unsuru haline bürünerek, izlerkitlesine 
mensup bireyleri birer özne tariflemesinden 
sıyırarak, medya ve kitle iletişim araçlarının 
hizmetine sunmuştur. Televizyon dizileri iz-
lerkitlesi olan bireyleri pekçok açıdan etkisi 
altına almakta, insanların yaşam tarzlarını 
ve düşünce gelişimlerini etkilemekte, şekil-
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lendirmekte ve görece olarak geliştirmekte-
dir. Televizyon dizileri, günümüzde finansal 
ve kültürel kaynaklarını başarılı bir şekilde 
kullanmaktadırlar. Televizyonun bireyler üze-
rindeki etkilerinin ölçülmesi adına; örneklem 
olarak seçtikleri, Amerikan yapımı olan Dallas 
dizisinin kültüre dair değişen etkilerini tespit 
edebilmek amacı ile çalışmalar gerçekleştiren 
araştırmacılar tam olarak bir görüş birliğine 
varamamışlardır.

Araştırma yapanların bir bölümü, Amerikan 
dizilerinden izleyicilere hangi kültürel değer-
ler şırınga edilirse bu kültürel değerlerin ay-
nen benimseneceğini ileri sürmekte, Dallas’ın 
izlenme aşamasında (reception) farklı izleyici 
kitlelerinin iletinin açımlanmasındaki kendi 
(etnik / ulusal / kişisel) deneyim ve birikimleri-
ni hiç hesaba katmamaktadır. İkinci bir yakla-
şımı benimseyenler ise, Dallas’ı Amerika dışı 
ülkelerde izleyenlerin bu diziyi ‘’eğlenmek 
için’’ izlediklerini; bu nedenle de, bu ülkeler-
deki insanların ulusal kimlikleri üzerinde de-
ğişikliğe yol açmayacağını ileri sürmektedir 
(Oskay, 1999: 113). 

Gerçekten de 1980’li yılların en gözde dizi 
filmlerinden biri olan Dallas, Türkiye’de ya-
yınladığı süre içerisinde kitleleri ekran başına 
çekmeyi başarmıştır. Dizi karakterlerinin ya-
şamları, giyim tarzları, yaşadıkları mekanlar, 
ilişkileri, tutum ve davranışları gibi pek çok 
öğe kitleler tarafından beğeni ile takip edilmiş, 
aynı zamanda da taklit edilmeye çalışılmıştır. 

Bireyler kendi sosyal yaşam alanlarında dizi 
karakterlerini özdeşleştirmişler, ‘’Dallas gibi 
aile’’ ve ‘’Cear gibi adam’’ şeklinde örnekle-
rini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok 
söylemi kullanmışlardır. Dizi yapımcıları, iz-
leyicilerin zihinlerindeki kültürel repertuarları 
ve sembolik kaynakları tespit ederek, izleyi-
cileri farklı şekillerde yakalamaya çalışmakta-
dırlar. Adorno’ya göre, ‘’Amerikan televizyon 
dizilerinde belli karakter klişeleri (stereotiple-
ri) bulunmaktadır, bu klişeler, izleyicinin kitle 
kültürü içinde konuyu rasyonelleştirmesinde 
tehlikeli sorunlara yol açmaktadır.’’ (Adorno, 
1957: 478). İlgili tehlikeli sorunlar Bolton’a 
göre, ‘’Amerikan TV dizilerinde kullanılan 
(Kaliforniya ağzı) Amerikan İngilizce’si, İn-
gilizce konuşulan ülkelerdeki dil yapısını et-
kilemektedir. Bu dizilerdeki diğer sorun ise, 
Amerikan toplumunun bazı kesimlerinden 
gelen “Bizi böyle göstermeyin!” (2010: 139). 
söylemidir. 

Televizyon anlatıları (dizileri) günümüzde, 
anlam ve içerik kaygısından ziyade ticari bek-
lentiler neticesinde şekillenmektedir. İlgili dü-
şünüşten hareketle izleyicilerin kitle kültürü 
ve kitle emperyalizmi söylemlerine paralel, 
meta olarak görüldüğünü ifade etmek yan-
lış bir söylem olmayacaktır. Sosyal bir var-
lık olan birey, kişiliğine ve içinde bulunduğu 
kültürel yapıya uygun olan dizileri izleyerek, 
verilmek istenen mesajları alımlayarak, kendi 
değerlerinin terazisinde tartarak, bir kanaate 
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varır. ‘’Diziler de tıpkı diğer televizyon prog-
ramları gibi onaylarını ve devam ettirilip et-
tirilmeyecekleri sonucunu izleyiciden alırlar’’ 
(Geçer, 2013: 99). Televizyon dizilerinin, yük-
sek izlenme oranları, televizyon kurum ve ku-
ruluşlarına, dizi yapımcılarına ve çalışanlarına 
yüksek oranlarda sağladıkları getiriler, dizile-
rin izlerkitlesinin üzerindeki etkileri pek çok 
açıdan irdelenmeye değer hususlardır. ‘’Bir 
televizyon yayını çok az değişime imkan ver-
mektedir. Program yayındadır ya da değildir. 
Kullanıcının gücü ekranı açıp kapatmakla ve 
kanal değiştirmekle sınırlıdır. Kullanıcının et-
kileşimi oldukça azdır’’ (Timisi, 2003: 126). 
Bireye sunulan yeni kültür ve post ön ekli ya-
şam biçimi birden bire oluşan bir kurgu değil-
dir. Kavramsal dizgelerin tasnifi, sözlü ve ya-
zılı kültür unsurlarından, bilinçlere hitap eden 
kodların kurgulanarak, mesaj yağmuru etkisi 
ile görsel kültüre geçişi sağlayan bir süreç ile 
mümkün hale gelmiştir. ‘’Her filmin başından 
nasıl biteceği, kimin ödüllendirilip kimin ce-
zalandırılacağı veya unutulacağı anlaşılır; 
hafif müzikte, kulağı alıştırılmış dinleyici, şar-
kının daha ilk ölçülerini duyar duymaz deva-
mını kolayca kestirir, tahmini doğru çıktığında 
sevinir’’ (Adorno, 2007: 54). 

Türk milletinin kültürünün aynadaki izdü-
şümü niteliğinde olan Türk dizileri, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde 
yakaladıkları başarıyı ve yüksek izlenme 
oranlarını, gösterimde oldukları ülkelerde de 

yakalamayı başarmışlardır. Türk dizileri gü-
nümüzde, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, 
Güney Kafkasya’dan Balkanlar’a değin pek 
çok ülkede sevilerek, beğenilerek takip edil-
mektedir. ‘’2008 yılı itibariyle Türk medyası-
nın izlenirliğinin yükselişiyle birlikte Arap ve 
Ortadoğu’lu turistlerin sayısı da artmaya baş-
ladı. Türk dizilerinin Ortadoğu’lu turistlerde 
yarattığı etkileyici imaj sayesinde Türkiye’ye 
turistik geziler çekicilik kazandı’’ (Salah El 
Din, 2012: 148). Yurtdışında başarıları gün 
geçtikçe artan Türk dizilerinin, Ortadoğu, 
Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerinden sonra 
Uzak Doğu ülkelerinden de taleplerin gelmesi 
ile birlikte, izlendikleri coğrafyanın alanı gün 
geçtikçe büyümektedir. Türk dizileri, pek çok 
ülke sınırını aşarak, yediden yetmişe büyük bir 
hayran kitlesine ulaşarak, hemen her kesime 
mensup izleyici ile buluşmaktadır. Türk dizi-
leri sayesinde artık, Türk kültürü pek çok ülke 
vatandaşı tarafından daha doğru algılanmak-
tadır. Türk dizilerinden sonra, Türk kültürüne, 
Türkiye’ye ve Türkler’e olan algıda olumlu 
değişimlerin yaşandığını gözlemlemek müm-
kündür. Balkanlar’da artık, Türkiye patentli 
ürünler daha fazla tercih edilmekte, sosyal 
alanın hemen her mecrasında Türk dizileri, 
oyuncuları, senaryoları ve dizi mekanları ko-
nuşulmakta, dizilerin yayınlanacağı saatlerde 
farklı planlar yapılmamaktadır. 

Türk dizileri ile Balkanlar’da, ortak kültürel 
yapının ve ortak geçmişin derinliği hatırlan-
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mıştır. Balkanlar’da daha önce yayınlanan, 
yerli, Brezilya, Bulgar, Yunan, Hint, İspanyol, 
Latin, Kore ve Rus dizilerinin Türk dizileri 
kadar etkiler yaratmadığını ifade etmek müm-
kündür. Türk dizilerinin diğer diziler ile kıyas-
landığında, daha fazla başarı kaydetmesinin 
altında yatan nedenlerden biri iki kültür ara-
sında derin kültürel bağların varlığıdır. Türk 
dizileri ile Müslüman kesimde, Türkler’e ve 
Türkiye’ye karşı daha olumlu bakış oluşur 
iken, kimi Sırp ve Hırvat kesimlerde Türk di-
zileri ile 1980’li yıllarda yayınlanan Amerikan 
dizileri akabinde yayılan Kültür Emperyaliz-
minin ve yaşam tarzlarının empoze edilme-
si çabası çağrışmaktadır. Osmanlı Mutfağı, 
Muhteşem Yüzyıl dizisi ile Balkan ülkelerin-
de merak uyandırmıştır. Osmanlı Mutfağı’nın 
aslında Balkan Mutfağı’ndan pek de farklı ol-
madığı gözlemlenmiştir. Günümüz Balkan ve 
Türk yemek çeşitlerinin, damak zevklerinin 
ne denli benzer olduğu fark edilmiştir. Türk 
dizileri ile Balkan ülkelerinde Türkiye’de tü-
ketilen gıda ürünleri merak edilmeye başlan-
mış ve dahi ilgili ürünler temin edilmeye ça-
lışılmıştır. Yüzyıllardır kahve geleneği ile ta-
nınan Balkan topraklarında, günümüzde ince 
belli çay bardağı, çay kaşığı, bardak altlıkları 
ve çaydanlıkları –semaverleri- ile birlikte, çay 
seti moda olmuş, on yıl öncesine değin var-
lığından haberdar olunmayan Türk çayı Bal-
kan ülkeleri halkının popüler içeceği haline 
gelmiştir. Dizi sektörü olarak anılan endüst-
rileşmiş yapılarda yer alan ürünler, zamanla 

yaşam tarzı şekline dönüşebilmektedir. Tüke-
tim sektörünün Amerikan kültürünü yansıtan 
Hollywood yapımı diziler ve filmler aracılığı 
ile yaşamlarımızın bir parçası haline dönüş-
mesi gibi Balkan topraklarında Türk yemek-
leri merak edilmekte, evlerde hazırlanmaya 
çalışılmakta, Türk yemekleri restoranları açıl-
maktadır. Türk kebabı, Balkan coğrafyasının 
simgesi haline gelmiş Cevapi yemeğine rakip 
olmaya hazırlanmaktadır. Türk lahmacunları 
yeni bir tad olarak Balkan toplumları tarafın-
dan Türk dizileri aracılığı ile tanınmıştır. 

Dizilerin ve filmlerin sektör haline dönüştüğü-
nü, medya tarafından da desteklenerek, izleyi-
cilerin yaşamlarına, sektörün diğer alanları ile 
beslenerek yansıtıldığı aşikardır. Ninja Kap-
lumbağaları (Ninja Turtles), Örümcek Adam 
(Spider Man), Süperman, Pembe Panter (Pink 
Panther), Sünger Bob (Sponge Bob) gibi ör-
neklerini çoğaltmamızın mümkün olduğu çiz-
gi filmleri izleyen çocuklara yönelik üretilen, 
gelişim, yapı ve spor oyuncakları, kostümler, 
kırtasiye ürünleri, model araçlar, yapbozlar 
(puzzle) çizgi film kahramanlarının görselleri 
basılarak, satılmaktadır. Pazarlama biliminin 
diğer argümanları ile desteklenen dizi ve film 
sektörü, tıpkı çizgi dizilerin çizgi kahramanla-
rını izlemekle yetinmeyen, çizgi film karakter-
leri ile baskılı kalem kutuları, çantalar, mata-
ralar, kumbaralar gibi ürünler kullanan çocuk 
izleyicileri etkilemesi gibi genç ve ileri yaş 
popülasyonuna mensup kadın ve erkek izleyi-
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cileri etkilemektedir. Muhteşem Yüzyıl dizisi-
ni izleyen Balkan kadınları Hürrem yüzükleri, 
Hürrem kolyeleri gibi Osmanlı takılarına ilgi 
duymaktadırlar. Aynı şekilde; Aşk-ı Memnu 
dizisi karakteri Bihter’in giydiği çizmeler ve 
kullandığı takılar, Behlül karakterinin giyim 
tarzı, saç kesim stili Balkan ülkelerinde moda 
olmaktadır. Yabancı Damat dizisinde görülen 
Antep Baklavaları, Balkan ülkelerinde Türk 
dizilerini izleyen hemen her yaş popülasyonu-
nun dikkatini çekmektedir. Uydu yayını önce-
sinde, hatta Tito’nun Eski Yugoslavya Federal 
Sosyalist Cumhuriyeti döneminde, kısıtlı da 
olsa Türk sinemasından, Türk filmlerinden 
ve müziklerinden haberdar olan Balkan hal-
kı, teknolojik gelişmelerin artması ile birlikte, 
Türkiye ile kültürel, sanatsal, sosyal, tarihi ve 
coğrafi yakınlığı daha net algılayabilmekte-
dirler. 

Günümüzde, Balkan ülkelerinde Türk yemek-
lerinin yenilmeye başlanması, Türkçe mü-
ziklerinin dinlenmesi, Türkiye patentli ürün-
lerin kullanımının ağırlık kazanması, Türkçe 
dil kurslarının ve Türk okullarının açılması, 
Türkiye’ye iş ve turistik seyahatlerin artması 
kimi kesimler tarafından kültürel emperya-
lizm tezi çerçevesinde değerlendirilse de di-
zilerin etkileri derinlemesine incelendiğinde, 
durumun kültürlerarası iletişim savına uygun 
düştüğünü ifade etmek mümkündür. İlgili 
ifadenin, izleyicilerin dizileri okuma şekille-
rinden edinilmiş olduğu önemli bir gerçektir. 

İzleyiciler, Türk dizilerini, egemen, müzake-
reci ya da muhalif okuma şekillerinden biri ile 
okumuş olsalar dahi değişik oranlarda, müspet 
veya menfi düzeylerde Türk Dizileri’nden et-
kilenmişlerdir. Televizyonun işlevlerinden biri 
olan gündelik hayatın rutininden kaçış duru-
mu, Balkan ülkelerinde Türk dizileri aracılığı 
ile gerçekleşmiştir. Zira Türk dizileri; neolibe-
ral ekonominin yaşandığı, işsizlik oranlarının 
yüksek olduğu, çoğu ailenin yurtdışında yaşa-
yan hanehalkının yardımları ile yaşamlarını 
idame ettirdiği, yüzyılın en büyük savaşının 
(1992-1995 Bosna-Hersek) yaşandığı, tarı-
mın, endüstrinin ve pek çok sanayi kolunun 
sekteye uğradığı, zor yaşam koşullarına sahip 
Balkan milletleri, Türk dizilerinin doğru bir 
zaman diliminde yayınlanmasının da etkisi 
ile tahminlerin üzerinde izlenme oranlarına 
erişmişlerdir. Ücret ve emek dengesizliğinin 
ağır bir şekilde yaşandığı Balkan ülkelerinde 
yaşam mücadelesi veren farklı etnik kökenle-
re haiz milletler, sosyalleşme olanaklarının da 
kısıtlı olması sebebiyle, Türk dizilerini aynı 
zamanda terapi aracı olarak tariflemişlerdir.    

5. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ 
İLE KAPSAMI, METHODU ve BULGU-
LARI

5.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ

Türkiye’de; gün geçtikçe; özellikle yerli dizi-
ler olmak üzere; dizi yapımlarında ve izlenim 
oranlarında büyük artışların gözlenmesi, ka-
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muoyunda dizilerin etkileri konusunda çeşit-
li tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. 
Dizilerin konuları, oyuncuları, müzikleri, rep-
likleri, mekanları, akseuarları, dizi oyuncula-
rının kostümleri, görsel zenginlik ve şölenleri 
milyonlarca insanın televizyonlarının başında, 
uzun sayılabilecek süreler geçirmelerine ne-
den olmaktadır. Bu gerçeklik, pek çok kesimi 
olduğu gibi akademisyenleri, araştırmacıları 
ve bilim insanlarını çeşitli araştırmalar yapma-
ya teşvik etmiştir. Televizyon dizilerinin yük-
sek oranlarda izlenme rakamları elde etmeleri, 
beğeni düzeylerini gözle görülür biçimde art-
tırmaları, televizyon kurum ve kuruluşlarının, 
aynı zamanda da dizi yapımcılarının ve çalı-
şanlarının, büyük kazançlar elde etmelerini 
sağlamaktadır. Sektör haline gelen, televizyon 
kanalları adına önemli gelir kaynakları olan 
dizilerin ve dizi piyasasının ekonomik boyutu 
kadar izlerkitlenin etkilenme süreci de araştır-
macılar için ilgi çekici bir husus haline gel-
miştir. Günümüzün en önemli ve en etkin kitle 
iletişim araçlarından biri olan televizyonun, 
ses ve görüntü zenginliğini uhdesinde barın-
dırması sebebiyle, diğer mevcut kitle iletişim 
araçlarına nazaran sunmak istediği mesajları, 
hedeflediği kitleye ulaştırmada daha başarılı 
olduğunu ifade etmek gereklidir. Televizyon 
dizileri izlerkitlesi olan bireyleri, pek çok açı-
dan etkisi altına almakta, insanların yaşam 
tarzlarını, beklentilerini, beğenilerini, tercihle-
rini ve düşünce gelişimlerini etkilemekte, şe-
killendirmekte ve görece olarak geliştirmekte 

ve değiştirmektedir. Türk Dizilerinin Batı Bal-
kanlar’daki Etkileri isimli çalışma ile medya, 
televizyon ve kültür arasındaki ilişkiyi, kültür-
lerarası iletişim savı ile irdeleyerek, televizyon 
dizilerinin, dizi karakterlerinin, müziklerinin 
ve dizilerde yer alan Türkiye ve Türkler’e ait 
imgelerin, farklı etnik kökenlere ve farklı dini 
inanışlara haiz, Balkan toplumlarına mensup 
izleyicilerin günlük yaşam pratiklerindeki et-
kileri belirlenmeye çalışılmıştır. Her toplum 
kendine has bir kültüre sahiptir ve bu kültür 
yapısıyla kendini diğer toplumlardan farklı 
kılar. Bir toplumun kültürel yapısı ve değerle-
ri, o toplumun günlük yaşamını şekillendiren 
bir olgudur. Bu araştırma ile Türk ve Balkan 
kültürleri incelenerek, aralarındaki kültürle-
rarası benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın temel iddiası; dizi 
izleyicileri ile kültür kavrayışları arasında bir 
ilişki olabileceği savıdır. Çalışmanın amacı; 
Türk dizilerinin, Batı Balkanlar’da yaşayan 
toplumlarca ne şekilde algılandıklarını belir-
lemeye çalışmak ve kültürel farklılık ile ben-
zeşim etkenlerinin Türk ve Balkan toplumları 
üzerindeki etkisinin ne surette tezahür ettiğini 
saptamaya çalışmaktır.

5.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Araştırma kapsamında, Türk Dizilerinin Bal-
kanlar’daki Etkilerini ortaya koymaya yöne-
lik olarak, Türk dizilerinin yayınlandığı Batı 
Balkan ülkelerinden Sırbistan, Karadağ ve 
Bosna Hersek’te yaşayan Sırp, Hırvat ve Boş-
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nak etnik kökenlerine mensup izleyicilerin, 
Türk dizileri arasından, hangi içerikleri, ne 
şekilde okudukları, alımladıkları ve tartıştık-
ları ile ilgili içeriklerin, izlerkitlenin günlük 
yaşam pratiklerine ne şekilde ve ne derecede 
kaynaklık ettiğini okumaya yönelik sorular 
hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında, sosyal 
gerçeklik ile ilişkisi pek çok tartışmalara konu 
olan dizilerin, kültür ve medya arasındaki et-
kileşimi ile izleyicilerin gündelik yaşam pra-
tiklerinde meydana getirdikleri değişimlerin 
tespiti ve izlerkitlenin algılarındaki etkileri be-
lirlemek hedeflenmiştir. Türk dizilerinin, tema 
ve görselliğinin, gerçek yaşam ile ilişkisinin 
boyutları, Balkan toplumları ve kültürlerinin, 
Türk kültürü ile benzerliklerinin veya para-
lelliklerinin tespiti, algılarda oluşan değişim-
ler, kültür elçileri kabul edilen dizi kurguları 
vasıtası ile kültürlerarası iletişim bağlamında 
kurulan özdeşimin ve farkındalığın yapısı, 
araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bal-
kan toprakları geniş bir coğrafi bölgeye haiz 
olduğundan, çalışmamızın kapsamını sınırlan-
dırmak adına, diğer Balkan uluslarına nazaran 
kültürlerarası iletişimin en bariz örneklerinin 
tespit edilebileceği öngörülen Batı Balkan ül-
kelerinde Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek 
ile çalışmamızı sınırlandırmak, çalışmanın 
kalitesi ve özgünlüğü adına daha faydalı bir 
yaklaşım olacaktır. Zira; Balkan toprakların-
dan kast edilen; günümüzdeki sınırları itiba-
riyle, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hır-
vatistan, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, 

Kosova, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve 
Trakya’yı içine alan bölgedir. 

5.3. ARAŞTIRMANIN METODU 

Araştırmada, Batı Balkanlar’daki Türk di-
zileri izleyicilerinin, Türk toplumuna karşı 
mevcut olan yargı ve önyargıları ile kültürler 
arasındaki paralellik ve farklılıkları ile davra-
nış değişikliklerini ortaya koymaya yönelik 
alımlama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, 
örneklem olarak; Olasılıklı Örnekleme (Tesa-
düfi) Yöntemleri’nden, ‘’Katmanlı Rastgele 
Örnekleme’’ yönetimi uygulanmıştır. Katman-
lı Rastgele Örnekleme yöntemi, nitel araştır-
malar adına daha uygun ve objektif sonuçla-
rın eldesini sağladığından, araştırmanın daha 
keşfedici ve detaylı olması adına seçilmiştir. 
Katmanlı Rastgele Örnekleme yöntemi, diğer 
rastgele yöntemlere göre seçeneklendirilerek, 
çalışma evreninin daha etkin irdelenmesini 
ve daha etkin temsilini aynı zamanda da de-
taylandırılmasını da sağlamaktadır. Katmanlı 
Rastgele Örnekleme yönteminde, çalışma ev-
reni cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, gelir dü-
zeyi, medeni durum, meslek bilgisi gibi örnek-
lerini çoğaltmamızın mümkün olabileceği pek 
çok filtreleme uygulanabilmektedir. Araştırma 
örneklemini, Sırbistan/Yeni Pazar, Karadağ/
Akova ve Bosna Hersek/Saraybosna şehirle-
rinde yaşayan, en az lisans düzeyi ve üstü me-
zunu, günde ortalama 3 saat televizyon izleme 
alışkanlığına haiz, en az üç ve üzeri Türk dizi-
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sini sürekli olarak takip eden, 20-70 yaş arası 
erkek ve kadınlar oluşturmaktadır.

Türkiye ve dünya ülkeleri literatüründe; Türk 
dizilerinin Balkan ülkeleri üzerindeki etkileri 
ve kültürel özdeşleşme konu incelemelerine 
rastlanmamıştır. İlgili konu üzerine benzer bir 
araştırma olmamasından kaynaklanan özelliği 
sebebiyle; çalışmanın literatüre sağlayacağı 
katkı önem arz etmektedir. Çalışmanın gele-
cek çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmek-
tedir. Çalışmada öncelikle; Batı Balkan ülke-
leri televizyonlarında gösterilen ve araştırma 
sürecinde gösterimde olan dizileri izlemeye 
yönlendiren faktörleri belirlemeye yönelik 
çalışılan, sınırlı sayıdaki, benzer çalışmaları 
tespit etmek amacıyla yerli ve yabancı litera-
tür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler 
ışığında, incelenecek değişkenler ile ilgili ku-
ramsal çerçeve hazırlanmıştır. İkinci aşamada, 
niteliksel verilerin oluşturulması adına, gö-
rüşme, gözlem ve okumadan oluşan üç teknik 
kullanılarak, alan araştırması yapılmıştır. 

5.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Tarihsel ve kültürel bağlar incelendiğinde, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türk izlerinin daha 
fazla hakim olduğu Bosna Hersek ülkesine 
mensup izleyiciler, Türk dizilerini kültürel 
bağlar ve sosyal değerler anlamında daha ya-
kın bulduklarını ifade etmektedirler. Bosna 
Hersek’te gerçekleştirileren focus grubu gö-
rüşmelerinde, Türk dizilerinin aslında kendi 

toplumlarını yansıttığını, hayalini kurdukları 
ancak; henüz erişemedikleri yaşamları izle-
me fırsatı sundukları bulgusu elde edilmiştir. 
Bosna Hersek izleyicileri gelecek hayalleri 
ve geçmiş dönemlerin nostaljik hislerini Türk 
dizileri ile yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
sebeple, Türk dizileri Balkan ülkeleri arasında 
Bosna Hersek’te en fazla etkili olmuştur. Ben-
zer bir yaklaşım ile Türk dizileri, Müslüman 
Boşnak toplumu üzerinde, Sırp ve Hırvat et-
nik kökenlerine mensup Katolik ve Ortodoks 
inanışlara sahip bireylere nazaran daha olumlu 
yaklaşımlar ile okunmuşlar, kültürlerarası ile-
tişimin düzeyi daha etkin nitelikte gerçekleş-
miştir. Osmanlı İmparatorluğu kaynaklı tarih-
sel bağları Bosna Hersek kadar kuvvetli olsa 
da, kültürel yapı ve sosyal değerler anlamında 
farklılıklar gösteren ve Türk izlerinin yüzyıl 
kadar önce silinmeye başladığı Sırbistan ve 
Karadağ ülkeleri izleyicileri, Türk dizilerinin 
ayna olma işlevini dile getirmemektedirler. 
Bu nedenle; Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde 
gerçekleştirileren fokus grubu görüşmeleri ile 
Sırbistan ve Karadağ izleyicileri, aşina olduk-
ları kültürel yapıyı, Türk dizileri ile daha iyi 
tanıma fırsatı bulduklarını ifade etmektedirler. 
Sırbistan ve Karadağ izleyicilerinin, geçmiş 
dönemin nostaljik anılarından ziyade, moder-
nizmin sundukları öğeleri daha iyi okuduk-
ları gözlemlenmektedir. Her üç ülkedeki etki 
oranlarındaki farklılıkların en önemli sebep-
leri, bireylerin aile yapıları, aile bireyleri ile 
ilişkileri, sosyo-ekonomik düzeyleri, gündelik 
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yaşam pratikleri, etnik kökenleri, gündelik ya-
şamda medya ile mevcut ilişkileri, kişilerin sa-
hip oldukları deneyim, duygu ve inançları, iç 
dünyaları, bakış açıları, yaşam koşulları, kitle 
iletişim araçlarını kullanma düzeyleri, zaman 
kısıtıdır. Sırbistan’da altışar kişiden oluşan 
üç adet, Karadağ’da altışar kişiden oluşan 
üç adet, Bosna Hersek’te yine altışar kişiden 
oluşan üç adet fokus grup görüşmesi gerçek-
leştirilmiştir. Alımlama çalışması, üç Balkan 
ülkesinde dokuz fokus grup görüşmesi ve 26 
erkek ve 28 kadın olmak üzere, ellidört kişi 
ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, bireylerin 
evleri, işyerlerleri ve okulları gibi mekanlarda 
gerçekleştirilmiştir. Fokus grup görüşmelerin-
de yaş ve cinsiyet faktörlerinin önemi ortaya 
çıkmıştır. 

6. TÜRK DİZİLERİNİN BATI BALKAN 
ÜLKELERİNDEKİ ETKİLERİ 

Günümüzde, hemen her alanda, etkileme gücü 
yüksek olan görsel medyanın, sözlü ve görsel 
kültürü harmanlamak sureti ile uhdesinde ba-
rındırdığı kavram ve içerikler vasıtası ile yeni 
ve farklı yaşam tarzları ve dahi çeşitlilikleri ile 
bireylerin yaşamlarında, oranı hiç de azımsa-
namayacak miktarda yer ihtiva ettiğini ifade 
etmek mümkündür. Bu bağlamda, görsel med-
ya argümanlarından televizyonun, belirleyici 
olma özelliğini, televizyon film ve dizilerinin, 
kültür inceleme ve araştırma çalışmaları adı-
na, verimli bir laboratuar olduğunu belirtmek 
gereklidir. Kültür, bir toplumu diğer toplum-

lardan ayıran, toplumun kimliğini oluşturan 
önemli değerleri içermektedir. Gelenek-gö-
renekler, dil, yaşam şekli, giyim tarzı kültüre 
göre şekillenmekte, farklı kültürler arasında 
farklılıklar arz etmektedir. Teknolojik ilerle-
meler sayesinde, başka toplumlar ile bilgi akı-
şı hız kazanmaktadır. Her ne kadar toplumlar 
arasında kültür farklılıkları görülse de tekno-
lojik gelişmelerin getirdiği dizi film gibi ürün-
ler, kültür taşımacılığı (Fahri elçilik) görevini 
üstlenmişlerdir. ‘’Bu ürünler içindeki yabancı 
kültürel değerler, gösterildikleri ülkenin kül-
türüne farklı gelse de devamlı yayınlanması 
nedeniyle farklılıklar yadırganmamaya başla-
makta ve kabul edilebilmektedir’’ (Uğur, Şim-
şek, 2010: 199). Balkan toplumları ile mevcut 
ortak tarihi ve kültürel bağlarımız düşünüldü-
ğünde, Türk dizileri aracılığı ile yansıyan kül-
türel farklılıklar, Balkan toplumları tarafından 
zamanla içselleştirilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu ve Türk izlerinin daha 
fazla hakim olduğu Bosna Hersek ülkesine 
mensup izleyiciler, Türk dizilerini kültürel 
bağlar ve sosyal değerler anlamında kendile-
rine daha yakın bulduklarını ifade etmektedir-
ler. Bosna Hersek’te, hakim kanaat, Türk dizi-
lerinin aslında kendi toplumlarını yansıttığını, 
bir anlamda da hayalini kurdukları, ancak; 
henüz erişemedikleri yaşamları izleme fırsatı 
sunduklarıdır. Bosna Hersek izleyicileri gele-
cek hayalleri ve geçmiş dönemlerin nostaljik 
hislerini Türk dizileri ile aynı anda yaşadık-
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larını ifade etmişlerdir. Bu sebeple, Türk dizi-
leri Balkan ülkeleri arasında Bosna Hersek’te 
daha fazla etkili olmuştur. Benzer bir yaklaşım 
ile Türk dizileri, Müslüman Boşnak toplumu 
üzerinde, Sırp ve Hırvat etnik kökenlerine 
mensup Katolik ve Ortodoks inanışlara sa-
hip bireylere nazaran daha olumlu yaklaşım-
lar ile okunmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu 
kaynaklı tarihsel bağları en az Bosna Hersek 
kadar kuvvetli olsa da, kültürel yapı ve sos-
yal değerler anlamında farklılıklar gösteren 
ve Türk izlerinin yüzyıl kadar önce silinmeye 
başladığı Sırbistan ve Karadağ ülkeleri izleyi-
cileri, Türk dizilerinin ayna olma işlevini dile 
getirmemektedirler. Bu nedenle; Sırbistan ve 
Karadağ ülkelerinde, hakim kanaat, aşina ol-
dukları kültürel yapıyı, Türk dizileri ile daha 
iyi tanıma fırsatı bulduklarıdır. Sırbistan ve 
Karadağ izleyicilerinin, geçmiş dönemin nos-
taljik anılarından ziyade, modernizmin sun-
duğu öğeleri daha iyi okudukları gözlemlen-
mektedir. 

İzleyicilerin, Türk dizilerini merak ile takip 
etme ve izleme istekleri, televizyon izleme 
motivasyonlarını ve televizyon izleme süre-
lerini artmıştır. Türk dizilerinin daha geniş 
seyirci kitlesine ulaşması ile birlikte, Balkan 
toplumları arasında diğer kitle iletişim araç-
larının kullanım oranı da değişimlere uğra-
mıştır. Televizyon dizilerinin kişisel ihtiyaç 
bazından, sosyalleşme amacına yönelik araç 
olarak kullanımı diğer kitle iletişim araçları-

nın daha yüksek oranlarda kullanımını doğur-
muştur. Türk dizileri televizyonun yanı sıra 
internet ortamında izlenerek, sosyal medya 
aracılığı ile de takip edilmektedir. Yerel ve 
farklı kültürlere ait televizyon dizileri, Balkan 
televizyon tarihinde Türk dizilerinin yarattığı 
etkiyi yaratamamış, yüksek izlenme oranlarını 
yakalayamamışlardır. Türk dizileri farklı etnik 
kökenlere mensup, farklı dini inanışlara haiz 
pek çok Balkan toplumunu, izlenmeye değer 
unsurları ile yakalamayı başarmıştır. Dizi ko-
nusu, mekanı, oyuncusu gibi örneklerini ço-
ğaltmamızın mümkün olduğu pek çok faktör 
Türk ve Balkan kültürlerine mensup bireyleri 
bir araya getirmiş ve kültürlerarası iletişimin 
artmasına katkı sağlamıştır. Bireylerin, ait ol-
dukları kültürel yapıya benzer yapıdaki prog-
ramları farklı gördükleri programlara oranla 
daha çok izlediklerini ve benimsediklerini 
ifade etmek mümkündür. Sırbistan’da Sırpça, 
Bosna Hersek’de Boşnakça ve Hırvatistan’da 
Hırvatça yayınlanan televizyon programla-
rı, yine gösterimde oldukları ülkelerin dille-
rinde yayınlanmaktadır. Türk dizileri Balkan 
ülkelerinde seslendirme (dublaj) yapılmadan 
yayınlanmaktadır. Türk dizilerini Türkçe din-
leyerek, kendi dillerinde alt yazı ile okuyarak 
izleyen Balkan ülkeleri seyircileri, zamanla 
kendi dillerinde mevcut olan Türkçe kelime-
lerin oranının ne denli fazla olduğunu da fark 
etmişlerdir. 
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Türk dizileri ile pekişen Türk imajı sonucu 
Balkanlar’da, Tükçe dilini öğrenme merakı 
başlamıştır. Bu amaçla Türkçe dil kursları hat-
ta Türk okulları açılmaya başlanmıştır. Artık 
Balkan milletlerinin çocukları, Türkçe konuş-
mak, Türkiye’de okumak veya Balkan ülkele-
rinde açılan\açılacak Türk okullarında öğre-
nim görmek, Türkler gibi giyinmek, Türkler 
gibi yemek, Türkler gibi yaşamak istemekte-
dirler. Katolik ve Ortodoks inançlarına sahip 
olan Sırp ve Hırvat toplumları, günlük konuş-
ma rutinlerinde ‘’Amanet / Emanet’’, ‘’Čay / 
Çay’’, ‘’Čardak / Çardak’’, ‘’Kapija / Kapı’’, 
‘’Megdan / Meydan’’, ‘’Čarsiya / Çarşı’’ gibi 
pek çok Türkçe kelimenin, Boşnakça’da ol-
duğu gibi Sırpça ve Hırvatça dillerinde de yer 
aldığını farketmişlerdir. Beşyüz yıl boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu hükümranlığı altında 
yaşayan Balkan topraklarında Türkçe’nin ke-
lime ve deyimler ile günümüz Balkan dillerine 
ne derece yoğun sirayet ettiği anlaşılmıştır.  

Türk dizileri, en etkin şekli ile Türkiye ve 
Türk halkını tanıtmış, bugüne değin oluşturu-
lan yanlış imajın düzeltilmesine olanak sağ-
layarak, tarihten gelen Türkler’e karşı olan 
olumsuz algının ve mevcut düşünce kalıpları-
nın değişimine neden olmuştur. Artık, Türk in-
sanının yaşamayı bilen, kültürüne ve insanına 
saygılı, değerlerine sahip çıkan, Türkiye’nin 
de güçlü ekonomisi ile yükselen ve doğru siya-
sete önem veren, gelişmiş bir ülke olduğu dü-
şünülmektedir. Balkan milletleri, Türkiye’nin 

geçmişte düşündükleri gibi ‘’Boğaz’ın Hasta 
Adamı’’, geri kalmış ve cahil bir topluma sa-
hip, alacakaranlık ülkesi olmadığını bilmek-
tedirler. Balkan milletlerine göre, Batı ülkele-
rinin dahi Türkiye’den öğrenebilecekleri çok 
fazla değer mevcuttur. Geçmişte Türkler’in, 
kadınlara karşı tutumlarına dair spekülatif gö-
rüşler yaygınlaştırılmıştı. Türk dizileri ile Türk 
kadınının algılarda işlendiği şekilde olmadığı 
anlaşılmıştır. Ancak; bazı Türk dizilerinde yer 
alan kadına karşı şiddet temalarının işlenme-
si sebebiyle, Balkan halkları tarafından, Türk 
kadınının günümüzde dahi hak ettiği değe-
ri görmediği düşünülmektedir. Bu düşünce, 
Türk toplumunun eleştirilmesine yol açmak-
tadır. Özellikle, Balkan toplumlarına mensup 
kadınlar, modern Türkiye’yi ve Türk insanını 
izledikten sonra Türk kadınlarının maruz kal-
dıkları şiddeti algılamakta güçlük çektiklerini 
ifade etmektedirler. Türk dizileri başladığında, 
izlenen kanallar ve programlar değiştirilmek-
te, Türk dizilerinin gösterildiği kanallara çev-
rilmekte, ertesi gün, gün boyunca da işyerle-
rinde, evlerde, sokaklarda ve hemen her sosyal 
mekanda, Türk dizilerinin konularından, dizi 
oyuncularından, dizi mekanlarından, yenilen 
yemeklerden, giyilen kıyafetlerden, göze çar-
pan objelerden söz edilmektedir. Türk dizileri 
Balkan milletlerini sosyalleşme ve birlikte ya-
şam konularında birbirlerine yakınlaştırmıştır. 
Farklı dine mensup, farklı etnik kökenlere bö-
lünen Balkan milletlerinin, tarihsel süreç içe-
risinde pek çok konuda biraraya gelmeleri zor 
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bir husus iken, Türk dizilerini seyredebilmek 
adına ekran başına birlikte geçmeleri, pek çok 
siyasi veya politik gücün başaramayacağı du-
rumlardan biridir. 

Muhteşem Yüzyıl (İlk bölümü iki milyon kişi 
tarafından izlenmiştir.) dizisinde yer alan 
oyuncular gibi pek çok Türk dizisinin oyuncu-
ları, Balkan gençleri arasında rol model olarak 
görülmektedir. Zira; yüzyıl süresince işlenen 
stereotip yıkılmıştır. Dizi müzikleri, Balkan 
ülkelerinde en çok dinlenen müzikler hali-
ne gelmiştir. Türk müziklerine olan ilgi, dizi 
müzikleri ile sınırlı kalmamış, zamanla Türk 
müziğinin pek çok alanında icra edilen beste 
ve güftelere aranjmanlar yapılmış, Balkan 
müziklerine katkı sağlanmıştır. Türk dizileri-
nin konuları, diğer  pek çok dizide ve dahi tüm 
dünyada olduğu gibi birbirini seven iki gencin 
aşkı, zorluk ve sıkıntılar içerisinde yaşayan ai-
lelerin durumu, işlenen suçlar, intikam, iyilik 
ve doğruluk ile elde edilen kazanç ve kayıp 
olayları gibi konulardan oluşsa da ele alınış bi-
çimleri itibariyle içten ve samimi bulunmak-
tadırlar. Balkan toplumlarında; ‘’Türk dizileri, 
güncel ve bireysel sorunlarımızı konu ediniyor. 
İzlerken yabancılık hissetmiyoruz, yaşamları-
mızdan kesitler izliyoruz, kendi toplumsal so-
runlarımızın dizilerde yaşandığını düşünüyo-
ruz.’’ kanaati hakimdir. Diziler, dost ve benzer 
kültüre sahip Türk insanını fotoğraflayarak, 
Türk ve Balkan milletlerini birbirlerine sosyal 
ve kültürel alanlarda yakınlaştırarak, pek çok 

sanat dalından spora değin birçok disiplinde, 
birlikte çalışma şevkini uyandırmıştır. Zira; 
Türkiye sosyal yönü güçlü, entelektüel bakış 
açılarının ve gelişmiş sanat dallarının olduğu, 
hümanist ve toleransı yüksek bir ülke olarak 
algılanmaya başlanmıştır. Artık Türkiye, Bal-
kan toplumlarının zihinlerdeki ötekileştirilmiş 
bir ülke değildir, zihinlerde mevcut kalıpların 
dışına Türk dizileri aracılığı ile çıkılmış, lingu-
istik, düşünsel ve kültürel benzerliklerin varlı-
ğı, köklü imaj değişimlerine sebep olmuştur. 

Türk dizileri geçmiş zamanlardaki seyyah-
ların ve kaşiflerin görevlerini üstlenmişler, 
adeta kültür elçileri gibi bugüne değin, yan-
lış aksettirilen pek çok anlayışı düzeltmişler, 
Türkler ve Türkiye üzerindeki karanlık perde-
yi aralamışlar, Türkiye ve Türkler’in aydınlık 
yüzünün görülmesine vesile olmuşlardır. Türk 
dizileri ile Türkiye’nin aydınlık yüzünü gören 
Balkan milletleri, Türkiye’yi ziyaret etmeye 
başlamışlardır. Düzenlenen kültür turları ve 
dizi oyuncuları ile tanışma toplantıları ve ge-
lişen dizi turizmi ile ‘’geri kalmış’’ olarak bi-
linen Türkiye, artık Balkan milletlerinin tatil 
tercihleri arasında yerini almıştır. Turistlerin, 
Türk dizilerinin çekildiği dizi setlerini merak 
ettikleri ve ziyaret etmek istedikleri gözlen-
miştir. Turistik geziler sadece dizi mekanları 
ile sınırlı kalmamış, zamanla tüm Türkiye’yi 
tanıma hevesine dönüşmüştür. Balkan millet-
lerinin ilgisinden yoksun Türkiye, artık kül-
türü, yaşam tarzı, mimarisi, sosyal ilişkileri 
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merak edilen, tanımak için ziyaret edilen bir 
ülkedir.

‘’En uygun fiyatlı uçak biletlerini sunan 
Skyscanner’ın verilerine göre, Türkiye ile 
yakın bağları olan Arap ve Balkan ülkeleri, 
turistik geziler için Türkiye’yi tercih ediyor. 
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Make-
donya ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerinden 
Türkiye’ye yapılan uçak bileti aramaları 2011 
yılıyla kıyaslandığında, 2012 ve 2013’teki 
aramaların neredeyse iki katına çıktığı gözle-
niyor. Son dönemde yayınlanan pek çok Türk 
dizisi sayesinde, bu ülkelerin Türk kültürünü 
daha yakından tanıma fırsatı yakaladıklarına 
dair yaygın bir görüş bulunuyor’’2 

Türkiye gün geçtikçe Balkan ülkeleri ile ula-
şım ve iletişim ağını güçlendirmektedir. Artık 
Türkiye ile Balkanlar ulaşım anlamında daha 
güçlü bağlar ile bağlıdır. Günümüzde, daha 
fazla ulaşım şirketi, daha fazla uçak seferi ile 
daha fazla lokasyondan seyahat edilebilmekte 
ve geçmişe nazaran daha ucuz ücretler ile Tür-
kiye ve Balkan ülkeleri arasında ulaşım sağ-
lanmaktadır. Türkiye’de hala katır, deve, eşek 
gibi yük hayvanları vasıtası ile taşımacılığın 
ve ulaşımın sağlandığını düşünen bazı kesim-
ler, kendilerinde olmayan modern geçiş yol-

2  ‘’Diziler Turistlerin Türkiye’ye Olan İlgiyi 
Arttırıyor’’, Turkish Greek News Peace 
Journalism, Erişim Tarihi: 01.04.2014, http://www.
turkishgreeknews.org/tr/diziler-turistlerin-turkiye-
olan-ilgiyi-arttiriyor/9603. 

larının varlığı karşısında şaşkınlık yaşamış-
lardır. Lüks tüketimin en önemli parametrele-
rinden olan lüks segmentte yer alan araçların 
varlığı, metro, metrobüs, deniz taşımacılığı, 
yine lüks segmentte yer alan yat ve türevle-
rinin olması, hatta Marmaray ulaşım alanın 
varlığı, geri kalmış Türkiye imajını tamamen 
yok etmiş, Türkiye’ye güven duygusu artmış-
tır. Türk ekonomisinin istikrarlı olduğu algısı 
oluşmuş, Balkanlar’da faaliyet gösteren Türk 
şirketleri daha güvenilir bulunarak, daha fazla 
işbirliği için destekler artmıştır. 

Elit kesime hitap ettiği düşünülen tenis ve bi-
siklet yarışları, dünya ülkelerinde büyük şö-
lenler şeklinde düzenlenir. Tour de France, 
Giro d’Italia, Vuelta u Espana gibi Fransa, 
İtalya ve İspanya örneklerinde olduğu gibi, 
son on yıllık periyod içerisinde, Türkiye’de de 
ilgili yarışların düzenlendiğini gözlemleme-
miz mümkündür. Hatta yarışların Türkiye’de 
düzenleneceğini öğrenerek, yarışlara katılmak 
istemeyen, ancak; sportmenlik ve etik adına 
Türkiye’ye gelen yarışçılar, Türkiye’de gör-
dükleri, ilgi, uzmanlık ve gelişmişlik karşısın-
da şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Modern 
Türkiye’yi kitlesel iletişim araçları ile dünya-
ya duyuran sporcular, sadece Balkanlar’da de-
ğil, tüm Avrupa ülkelerindeki Türkiye ve Türk 
algısınının değişmesine katkı sağlamışlardır. 
Pek çok farklı disipline mensup sporcular da 
bugüne değin katıldıkları organizasyonlarda, 
hiçbir ülkede Türkiye’de olduğu gibi ağırlan-
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madıklarını, Türkiye’de gördükleri misafir-
perverliğe hiçbir ülkede tanık olmadıklarını 
ve genel olarak daha güzel organizasyonlara 
tanık olmadıklarını ifade etmişlerdir. Pek çok 
sporcu, Türkiye ile ilgili görüşlerinde ‘’Türk 
dizilerinde gördüğünüz güzelliklere inanın, 
Türkiye çok güzel, Türkler dostumuzdur.’’ ifa-
delerine yer vermişlerdir. Tenis ve bisiklet ya-
rışları, tüm dünyada geniş oranda izleyici kit-
lelerine ulaşmaktadır. Bu durum, Türk dizileri 
ile yayılan olumlu düşünüşü desteklemektedir. 

Türkiye’deki yine geri kalmışlık algısına ne-
den olan bir diğer husus, okuma-yazma oranı-
nın çok düşük ve halkın cahil olarak nitelen-
dirilmesidir. Türk dizileri ile eğitimin ne denli 
ön planda tutulduğu gözlenmiştir. Dizilerde, 
Üniversitede okuyan, okumak için şartları 
zorlayan ve okumak isteyen, hem okuyup hem 
çalışan gençler ve onlara yardım etmeyi amaç 
edinen meşakkatli karakterlerin varlığı ile eği-
timin teşvik edildiği tespit edilmiştir. Binbir 
Gece, Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gibi 
diziler sebebiyle, Türk edebiyatına da ilgi du-
yulmaya başlanmıştır. Türk edebiyatına ait 
pek çok edebi eser, Balkan dillerine çevrile-
rek, yüksek oranlarda okunarak, ilgi görmüş-
lerdir. Edebiyat alanındaki ilgi sadece Reşat 
Nuri Güntekin’in eseri ‘’Yaprak Dökümü’’ ve 
Halit Ziya Uşaklıgil’in eseri ‘’Aşk-ı Memnu’’ 
yapıtları ile sınırlı kalmayarak, Türkiye’de 
mevcut olan popüler ve en çok okunan kay-
naklara da sirayet etmiştir. 

Türk dizilerinden, Balkanlar’da gösterim-
de olan; özellikle, Öyle Bir Geçer Zaman Ki 
(Kako Vrijeme Prolazi), Binbir Gece (Hilja-
du i Jedna Noć), Yaprak Dökümü (Kad Lišče 
Pada), Adını Feriha Koydum (Djevojka İme-
nom Feriha), Muhteşem Yüzyıl  (Sulejman 
Veličanstveni) dizileri, Balkan milletlerinin 
gözündeki Türk algısını olumlu yönde değiş-
tirmişlerdir. Algılardaki değişim, birçok ke-
sim tarafından, ‘’Türkler, geçmişte savaşlarda 
kaybettikleri toprakları, günümüz teknolojisi-
ni kullanarak, Türk dizileri ile fethediyorlar.’’ 
söylemi ile lanse edilmektedir. Türkler, pek-
çok kesime göre, savaş yerine, Türk dizileri 
vasıtası ile Balkan topraklarına geri dönmüş-
lerdir. (Neo-Osmanlı Propagandası). Diziler-
de tanık olunan bireyler arasındaki diyaloglar, 
Balkanlar’daki ‘’Kaba Türk İnsanı’’ imajını 
yıkmıştır. Anlayışlı, saygılı, geleneklerine 
ve birbirlerine bağlı, yardımsever, duygusal, 
modern yaşayan ancak; kültürünü gözeten ve 
kökenlerine bağlı Türk insanı Balkan millet-
leri tarafından Türk dizileri ile tanınmıştır. 
‘’Yabancı Damat’’ dizisinde, Türkler’in ‘’Ya-
bancı’’ olarak nitelendirdikleri, hatta tarihsel 
süreç içerisinde Yunanlılar ile olan münesa-
betlerine rağmen, Yunan delikanlıya aşık olan 
kızlarının, mutluluğu için her türlü fedakarlığı 
gösteren, geleneksel Türk ailesi örneklemi ile 
aşka ve bireylere duyulan saygıyı, gözlemle-
mek mümkündür. Türkler’in fazla sevilmediği 
Sırbistan ve Yunanistan gibi ülkelerde Türk 
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dizilerinin başarısı şu şekilde ifade edilmek-
tedir; 

“Türk dizilerindeki ataerkil aile modeli, halka, 
rahat bir yaşam biçiminin sunulduğu Ameri-
kan dizilerinden daha fazla hitap ediyor. Türk 
dizilerinin başarılı olduğu tek yer Balkanlar 
değil. Daha önce aynı Balkanlar gibi zama-
nında Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası 
olan Ortadoğu’yu da fethetmişler. Ankara, di-
zilerden elde edilen gelirin yanı sıra dizilerin 
bölge halkı üzerinde Türkiye hakkında iyi bir 
izlenim bırakmasını Ortadoğu ile ilişkilerini 
güçlendirmede akıllıca kullanıyor. Ankara, 
Balkanlar üzerinde aynı etkinin oluşmasını 
ümit ediyor. Diziler, yüz yıllarca süren Türk 
hakimiyetinin yol açtığı direnci kırmak için 
kullanılıyor, başarılı da oluyorlar. Bosna, Ko-
sova ve Makedonya gibi ülkelere büyük yatı-
rımlar yapılıyor. Türkiye’nin bölgeye geri ge-
lişine muhalif olanlar, dizileri şüpheyle izliyor. 
En ateşli açıklamalardan birisi Selanik Pisko-
posu Anthimos’tan geldi. Anthimos, Yunanları 
’Muhteşem Yüzyıl’ın zararlı sonuçlarına karşı 
uyarırken, ‘’Türk dizilerini izleyerek, teslim 
olduğumuzu onlara söylemiş oluyoruz.’’3 

Türk dizilerinde görülen, cami ve kilisele-
rin varlığı, Türkiye’deki inanç özgürlüğünü 
ve hoşgörüyü gözler önüne sermiştir. Balkan 

3  ‘’Balkanları Böyle Fethetti’’, Habertürk, İstanbul, 
Erişim Tarihi: 09.03.2014, http://www.haberturk.
com/medya/haber/842604-balkanlari-boyle-
fethetti. 

toplumlarındaki hakim kanaati sarsan bu bir-
liktelik, Türkler’in başka dine mensup olan 
toplumlara karşı baskıcı ve hoşgörüsüz olmak 
şeklindeki yanlış imajını düzeltmiştir. Balkan 
ulusları, Türkler’in sadece günümüzde değil, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de dini çe-
şitliliğe hoşgörü ile yaklaştıklarına gerçekten 
inanmışlardır. Zira; tarih kitaplarında mevcut 
olan ve ezber niteliği taşıyan ‘’Osmanlı İmpa-
ratorluğu teb’asına ve inançlarına hoşgörü ile 
yaklaşmıştır.’’ söyleminin gerçek olduğu Türk 
dizileri ile gözler önüne serilmiştir.  

Türk dizileri ile Türkiye’deki köy ve şehir ha-
yatları yeniden tanınmıştır. Balkan ve Türk 
kültürlerinin aslında birbirlerine ne denli yakın 
oldukları görülmüş, geri kalmış olarak zihinlere 
kazınan Türkiye’nin, temelde Balkanlar’dan ne 
denli gelişmiş olduğu keşfedilmiştir. İstanbul 
sadece savaş söylemlerinde yer alan, kıskanı-
lan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras ka-
lan bir şehir olarak tanınınır iken, günümüzde 
Balkan halkları nazarında İstanbul, tarihi ve 
kültürel güzellikleri ile Balkan milletleri dahil 
pek çok milletin merak ettiği ve tarihin tekrar 
okumasına neden olan bir güzelliktir. Türk di-
zileri ile Türk kültürünün zenginliği kavran-
mıştır. Büyük şehirlerdeki yapılaşmalar sonucu 
çok katlı büyük binaları (Binbir Gece/Hiljadu 
i Jedna Noć) görmek mümkün iken, şehirlerin 
tarihi dokularına zarar verilmediği ve korundu-
ğu (Muhteşem Yüzyıl/Sulejman Veličanstveni) 
anlaşılmıştır. Türk mimarisi artık Balkan ülke-
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leri tarafından merak edilen bir husustur. Türk 
dizilerinde görülen evlerin güzelliği, köy ve ka-
sabalardaki tarihi ve doğal güzellikler Balkan 
izleyicilerini etkilemiştir. Türkiye’de mevcut 
evlerin iç ve dış mekanlarının (yapılarının) gü-
zelliği dikkat çekicidir. İster tek katlı, müstakil 
olsun, ister çok katlı gökdelenlerdeki daireler 
olsun, evlere gösterilen özen ile çevre bilinci, 
bugüne değin süren ‘’Pis Türkler’’ imajını sil-
miştir. Türkiye’deki Stüdyo tipi dairelerin varlı-
ğı, Balkanlar’da özendirici bir durum yaratmış, 
çeşitli inşaat şirketleri stüdyo tipi dairelerin 
inşaasına ağırlık vermiştir. Türk dizileri, Holl-
ywood yapımlarına dair algıları da değiştirmiş-
tir. Balkan milletleri arasında, en güzel yapıt-
ların ve iyi oyuncuların sadece Hollywood’da 
yer alabileceği tabusu, Türk dizileri ile yıkıl-
mıştır. Oyunculukta, Türkler’in başarısı sergi-
lenmiştir. Türk dizileri, Türkiye’de çok sayıda 
nitelikli yapımın varlığını, ispat etmiştir. Batı 
ve Hollywood aktristlerinin botokslu ve este-
tikli güzelliklerinden sonra Türk dizilerindeki 
halkın doğal güzellikleri Balkan toplumlarını 
etkilemiştir. 

Balkan milletleri Türk dizileri ile benzer tutum 
ve davranışlara, benzer zevklere ve alışkanlık-
lara sahip olduklarını görmüşlerdir. Türkiye’de 
içilen ‘’Yeni Rakı’’nın muadili olan ‘’Mastika’’ 
ya da ‘’Slivociva / Erik Rakısı’’ ile aynı meze-
lerin tüketildiği, aynı vatanı kurtarma sohbet-
lerinin işlendiği, aynı ritüellerin uygulandığı, 
eğlence zevklerinin benzer olduğu, düğün, 

kız isteme gibi ritüellerin birbirlerini çağrıştır-
dığı, Türk ve Balkan milletlerinin kültürel ve 
sosyal bazda ortak paydalarının olduğu Türk 
dizileri sayesinde ortaya çıkmıştır. Takdir edi-
leceği üzere, Katolik ve Ortodoks inançları-
na sahip milletlerde cenaze ritüelleri farklılık 
göstermekte, ilgili farklılık, farklı dine men-
sup bireylerin de ilgisini çekmektedir. Benzer 
ve ortak yönler üzerine, televizyonlarda, işte, 
evde, sokakta, çeşitli arkadaş gruplarında ve 
sosyal medya kanallarında sohbetler yapılmak-
tadır. Tarihsel süreç içerisinde, Türk ve Balkan 
milletleri arasındaki unutulan ortak ve benzer 
yönler Türk dizileri ile tekrar hatırlanmıştır. 
Ve dahi Balkan ülkelerinde yaşayan Türk ve 
Müslümanlar, Türk dizileri aracılığı ile tekrar 
Katolik ve Ortodoks dünyasının objektifine 
girmiştir. Balkan topraklarında yaşayan Evlad-ı 
Fatihan’ın geçmişten günümüze yanlış değer-
lendirildiğinin farkındalığı oluşmuştur. Hatta 
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonrasın-
da, Türkiye’ye göç etmek durumunda kalan 
Müslüman nüfusun Türkiye’de nasıl bir yaşam 
şekli sürdükleri dahi ilk defa araştırma konusu 
olmuş, bugüne değin gündeme gelmeyen araş-
tırmaların merakı uyanmıştır. Akademisyenler 
ve araştırmacıların Türk dizileri hakkında yap-
tıkları çalışmalar, literatürün de zenginleşme-
sini sağlamıştır. Zira, günümüze değin Balkan 
ülkelerindeki üniversitelerde mevcut olan çalış-
malar sadece Balkanlar bakış açısı ile Osmanlı 
tarihi ve Osmanlı Türkiye’si konularından iba-
retti. Türk dizilerinin gösterime girdiği dönem 
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itibariyle, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve 
Türklerin daha çok araştırıldığı, merak edildiği 
ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin yükselen değer olması, Türkler’e 
ve Türkiye’ye sempatisi olan milletlerin 
Türkiye’ye yakınlaşmasını ve zihinlerdeki me-
safelerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Öte 
yandan, dünya ve siyasi görüşleri etnik kö-
ken, milliyetçilik ve din algısı ile sınırlı kalan 
kesimler tarafından, Türkiye’nin Balkanlar’a 
Türk dizileri aracılığı ile geri döndüğü söyle-
mi doğmuştur. İlgili söylem, yeni oluşumları 
doğurmuş ve yeni gündemlerin yaratılmasına 
sebep olmuştur. Zira; Balkan din, etnik ve mil-
liyetçi birliklerinin daha yakın müsanesebetler 
kurarak, çalışmalarını arttırmaları gerektiği 
belirtilmiştir. Birliklerinin Türkler tarafından 
sarsılmaması adına beraberlik çağrıları artmış-
tır. Bazı aşırı milliyetçi uçlar, Türk dizilerinin 
Balkan ülkelerinde izlenmelerinin yasaklanma-
sı gerektiğini ifade ederek, biran önce yayından 
kaldırılmaları gerektiği yönünde çağrılar yap-
mışlardır. Onlara göre; Osmanlı İmparatorluğu 
ve Türkler, ‘’istilacı’’dır, ‘’Yüzyıllar boyunca 
Osmanlı İmparatorluğu ve esareti altında ya-
şamış iken, Türkler kaybettikleri toprakları bu 
sefer, kılıç ile silah ile top ve tüfek ile alama-
yacaklarını anlayınca, Balkan topraklarını istila 
etmek için teknolojiyi kullanarak, gençlerimizi, 
halkımızı Türk dizileri ile zehirlemektedirler.’’ 
söylemlerini yaymışlardır. Bu tarz bir tartış-
manın yaşanıyor olması dahi, Türk dizilerinin, 

Batı Balkan ülkelerinde etkilerinin hissedilir 
derecede olduğunun kanıtıdır.

Gerçekten de Türk dizilerini izleyen Balkan 
milletleri, farklı oran ve biçimlerde etkilen-
mişlerdir. Balkan ülkelerinde Osmanlı tarihi 
ve beraberinde mensubu oldukları ülkenin 
tarihi, izleyiciler tarafından daha çok okun-
maya ve sorgulanmaya başlamıştır. Geçmişte 
istilacı olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu, 
günümüzde daha ılımlı değerlendirilmektedir. 
Muhteşem Yüzyıl dizisi Balkanlar’da tartış-
masız en çok izlenen dizilerden biridir. Özel-
likle, Harem sahneleri Balkanlar’da tartışma 
yaratan bir husustur. Zira; kimi entellektüel 
kesim, durumun dizilerde yansıtıldığı gibi 
gerçekleşmediğini, kadınların Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde değerli olduğunu vurgu-
larken, farklı kesimler ise Türkler’in geçmiş-
ten günümüze kadınlara değer vermedikleri-
ni ifade ederek, ispatının Muhteşem Yüzyıl 
dizisinde olduğunu savunmaktadırlar. Hatta 
kimi kesimler, günümüzde de Türkiye’de ka-
dınların tamamının, radikal islam düşüncesi 
ile yönetilen Arap ülkelerindeki burka veya 
çarşaf giyen kadınlar gibi giyindiklerini iddia 
etmektedirler. Ancak; zamanla Balkan millet-
leri farklı konuları barındıran Türk dizilerini 
izledikçe, en ücra köylerde geçen konuları 
içeren dizilerde dahi insana ve kadına saygı 
gösterildiğini gözlemlemişlerdir. Türk kadın-
larının kapalı bir yaşam sürdüklerini, evden 
dışarı çıkma özgürlüklerinin olmadığını, kadı-
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nın çalışma yaşamında yeri olmadığını, çarşaf 
dışında giyim eşyalarının olmadıklarını, er-
keklerin takım elbise, kravat, gömlek gibi gi-
yim eşyalarından haberdar olmadıklarını salık 
veren düşünceler, Türk dizileri ile değişmiştir. 
13.01.2014 tarihinde Sırbistan’da yapılan bir 
anket sonucuna göre; Türkler, Sırbistan dahil 
olmak üzere Balkan milletlerinin yakın dos-
tu olarak kayıtlara geçmiştir. Türk dizileri 
ile Balkan ülkelerinde Türkler’e karşı bakış 
açısı olumlu, düşünceler dostluk ve kardeşlik 
yönünde değişmiştir. İlişkilerin geliştirilmesi 
gerektiği söylemi, gündemi oluşturmuştur. 

Balkan milletleri, Türk dizileri ile Hollywo-
od ve Bollywood yapımlarından uzaklaşarak, 
kendi kültürlerine yakın, yine de kendileri için 
yeni sayılabilecek, kaliteli ve Balkanlar’ın 
henüz erişemediği zenginlikleri izlemişlerdir. 
Türk ve Balkan milletleri, kültürel, siyasi, 
sosyal ve ticari gibi örneklerini arttırmamızın 
mümkün olduğu pek çok alanda geçmiş yılla-
ra nazaran, birbirlerine daha çok yaklaşmışlar 
ve iletişimlerini (kültürlerarası iletişimlerini) 
arttırmışlardır. Türkiye Balkan toplumları adı-
na artık, geçmişteki gibi ‘’uzak ülke’’ değildir. 
Türk insanı ve Türkiye gerçeği Balkan ülkeleri 
arasında, Türk dizileri ile ilk defa gerçek mana-
da tanınmıştır. Türk dizileri ticaretin ve serma-
yenin de gelişmesini sağlamıştır. Türk ürünle-
ri günümüzde daha popülerdir, Türk markaları 
yeni moda ve gözde ürünlerdir. Türk dizileri 
Balkanlar’da çok sevilmiş ve desteklenmiştir, 

büyük izlenme oranları elde eden Türk dizi-
leri Balkan toplumlarında dost ve kardeş ol-
duğumuz, aynı kültürel değerleri benimsedi-
ğimiz ve ortak paydalarımızın çeşitliliği gibi 
konuları gün yüzüne çıkarmıştır. Sadece tarihi 
nitelikli diziler ile değil günlük yaşam pratik-
lerinin aktarıldığı diziler ile de (Ezel, Yaprak 
Dökümü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki) yaşanan 
benzer durumlar, yaşamlar ve olaylar karşısın-
da Türk ve Balkan Milletleri’nin benzer tep-
kiler verdikleri, benzer tutum ve davranışları 
sergiledikleri gözlemlenmiştir. 

Türk dizileri yayınlandıkları gün ve saat içe-
risinde, yayınlandıkları kanallarda izlenme 
rekorları kırarak, Yerel Balkan dizilerinin 
(Domaće Serije) de önüne geçmişlerdir. Bu 
durum, Sırbistan ve Karadağ’dan sonra Make-
donya hükümetinin de tepkisini çekmiştir.

‘’Türkiye’de izlenme rekorları kıran “Muhte-
şem Yüzyıl”, “İffet”, “Ezel” ve “Binbir Gece” 
gibi dizilere, Makedonya hükümeti tarafından 
yasak geldi. Makedonya Enformasyon ve Top-
lum Bakanı Ivo Ivanovski; Türkiye’den sonra, 
Arap dünyası ve Balkan ülkelerinde de yayın-
lanarak reyting rekorları kıran Türk dizileri-
nin gündüz ve prime time, yani günün en çok 
izlenen saat diliminde gösterilmesini engelle-
mek için harekete geçti. Gün boyu yayınlanan 
Türk dizilerinin ev kadınlarını ekrana kilitle-
diğine dikkat çeken Ivanovski, “Türk dizileri 
yüzünden kendi yapımımız televizyon prog-
ramları gece yarısından sonra yayınlanmaya 
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başladı. Kanallar arasında dolaştığımda bile 
“Muhteşem Yüzyıl”, “Ezel”, “Binbir Gece” 
gibi Türk dizilerine rastlıyorum. Hepsi çok 
güzel diziler ama 500 yıl Türk esaretinde kal-
dığımız yeter” diye konuştu’’4  

Dizilerde yer alan dizi karakterlerinin jestleri, 
mimikleri, konuşma biçimleri ile izleyicilerin 
gösterdikleri reaksiyon neticesindeki özdeşim-
leri, dizi temalarının gerçek yaşam pratikleri 
ile örtüşmesi, günlük yaşama adapte edilmesi, 
kültürel benzerliklerin algılarda oluşturduğu 
değişim, Türk ve Balkan toplumlarının kültü-
rel ve tarihi benzerliklerini okuyabilmek adına 
fahri elçiler olarak niteleyebileceğimiz Türk 
Dizilerinin öngörülenin de ötesinde önemli  
bir etkileme gücüne sahip olduklarını göster-
mektedir. Ancak; tüm bu olumlu yöndeki etki-
lere rağmen, gelenek ve göreneklerin, kültürel 
öğelerin daha katı şekilde yaşatıldığı bölge-
lerde, etkileşim oranının daha düşük ibrelerde 
seyrettiğini ifade etmek gereklidir. Bu durum 
da, temelde medyanın etki, yönlendirme, de-
ğiştirme ve dönüştürme gücünün tamamına 
haiz olmadığının bir ispatıdır. Örneğin, Bosna 
Hersek’de, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde 
Müslüman halkın yaşadığı bölgelerde Türk 
dizileri daha çok izleme oranı gösterir ve izle-
yiciler daha fazla etkilenme eğilimi taşır iken, 
daha milliyetçi ve geleneklerini, kültürlerini 

4 ‘’Türk Dizileri Yasaklanıyor’’, Habertürk, İstanbul, 
Erişim Tarihi: 24.03.2014, http://www.haberturk.
com/medya/haber/842604-balkanlari-boyle-fethetti.

daha katı kurallar ile yaşatan birey ve toplum-
lar olarak nitelendirmemizin mümkün olduğu 
Sırp kökenli izleyicilerin yoğun olduğu bölge-
lerde Türk dizileri daha az oranda izlenmekte 
ve beraberinde de Türk dizilerinden etkilenme 
durumu daha az gerçekleşmektedir.   

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Küreselleşme, kitle kültürü, popüler kültür 
gibi savların bireyleri, toplumları ve kültürleri 
ne şekilde ve ne oranda değiştirdiği ve dönüş-
türdüğü hususları, pek çok alanda tartışılan, 
gündem oluşturan bir durumdur. Yapısı itiba-
riyle, en etkin kitle iletişim aracı olarak kabul 
edilen televizyon, kitlesel üretimin ve berabe-
rinde kitlesel tüketimin en verimli koşullarda 
sağlanabilmesi adına uygun zeminin tahsis 
edilmesini sağlamıştır. Kitle iletişim araçları, 
aynı zamanda egemen kültürün de ifadesidir. 
Gerçekten de televizyon, geniş kitlelere hitabı 
mümkün kılan özelliği ile siyasal ve toplum-
sal aktörler tarafından da fikirlerin ve propa-
gandanın toplumlara enjekte edildiği, siyasal 
iletişim aracı olarak görülen, boş zamanın 
değerlendirilmesi düşüncesine odaklanılarak, 
bilgilendirme, eğlendirme, harekete geçirme, 
devamlılık ve bağımlılık sağlama gibi örnek-
lerini çoğaltmamızın mümkün olduğu pek çok 
görevi başarı ile yerine getirmektedir. Bir ya-
şam biçimi olan televizyon, bilim, eğitim, po-
litika, kültür, sanat gibi pek çok yapıyı şekil-
lendirerek, merkezileştirmiş, eğlenme, bilme, 
boş zamanları (iş dışı süreleri) değerlendirme 
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gibi bireylerin ve toplumların süreçlerini plan-
layan bir araç olmuştur. 

Televizyon dizileri, konuları itibariyle, ait ol-
dukları toplumun gerçekliklerinden ayrı düşü-
nülmemelidir. Türk dizileri, Türk toplumunun 
gerçekliğini yansıtan nitelikte öğeler ile be-
zenmiştir. Türk toplumunda Türk dizileri iz-
lenir iken, hikaye ve karakterlerin izdüşümleri 
kendilerinden, çevrelerinden, akrabalarından, 
dost ve tanışlarından izler bulunur, bireyler 
yaşamlarının benzerinin resmini görmüş ve 
izlemiş olurlar. Farklı etnik kökenlere, farklı 
dini inanışlara haiz olan Balkan toplumları, 
Türk dizilerini izlerken, benzer duygu ve dü-
şünceleri taşımaktadırlar. Kendi yaşamların-
dan kesitler bulmuş, arkadaşlarının benzer hi-
kayelerini izlemişler, akrabalarının yaşamları-
nı tecrübe etmişlerdir. ‘’Bizi bize anlatması’’ 
savı, Türk dizilerini Balkan ülkelerinde vaz-
geçilmez kılmıştır. Bu durum, Türk ve Balkan 
toplumlarının kültürlerinin benzeştiğini, fark-
lılıkların oranının ise Balkan halklarının kendi 
ülkelerinde yaşayan farklı etnik kökenlere ve 
kültürlere ait bireylerin farklılıkları kadar az 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. İlgili farkındalık, 
Balkan toplumlarının kimi kesimleri tarafın-
dan, Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
izlerinin aslında günümüze kadar devam etti-
ğinin ispatı niteliği şeklinde yorumlanır iken 
kimi kesimler tarafından da komşu coğrafya 
olmalarından kaynaklandığı şeklinde yorum-
lanmaktadır. Ancak; Türk dizilerinden önce, 

Balkan ülkelerinde yayınlanan yerel diziler 
dışındaki diğer yabancı nitelikteki dizilerde 
aynı etkiler gözlemlenememiş, kültürlerarası 
iletişimin niteliği bu denli derin olarak tespit 
edilememiştir. Zira; toplumsal ve kültürel an-
lamda, Türk ve Balkan toplumları ile kültürle-
ri arasında mevcut bir uyumdan söz edilemese 
idi, tüm Balkan ülkelerinde Türk dizileri bu 
denli izlenmez ve benimsenmezdi. 

Türk dizilerinin konuları, oyuncuları, dizi mü-
zikleri, kostümleri ve mekanları günlük yaşam 
içerisinde, farklı düşünüşteki bireyleri biraraya 
getirmeyi başarmış, bireylerin sosyalleşme dü-
zeylerini arttırmışlardır. Televizyon, diğer kitle 
iletişim araçlarına oran ile toplumsal etkisi en 
yüksek olma sıfatını edinmiştir. Televizyonun 
maliyetinin düşük olması, aynı zamanda izle-
yici kitlesini homojenleştirdiği savları ile eleş-
tirilerek, kitle kültürünün başat taşıyıcısı olma 
şeklinde tariflenmesine neden olmaktadır. Taşı-
yıcı olma savı, izleyicilerin yığın olarak atfe-
dilme durumunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca te-
levizyonda gösterilen programların, gerçekliği 
sorgulanmadan kabul edilen ve yönlendirilen 
düşüncelerin, kurgulanan dünya görüşlerinin 
televizyondaki sanal gerçeklikten öteye vara-
maması televizyon aracının çeşitli kesimler 
tarafından eleştirilmesine neden olmaktadır. 
Gerçekten de televizyon, bireylere özgür, ba-
ğımsız ve özgün niteliklerde düşüncelere fırsat 
tanımaması, kendi gerçeğini kurgulayamama-
sı, bireylerin düşüncelerini biçimlendirme ve 
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yönlendirme gibi örneklerini çoğaltmamızın 
mümkün olduğu pek çok konu başlıkları ile 
kamuoyununun gündemindedir. Televizyon, 
hikaye anlatıcısı olma görevini düstur edinerek, 
komünite, gelenek, görenek, anneanne ve aile 
gibi pek çok totaliter yapıyı ve ritüeli –görece 
olarak- değişime uğratmıştır. 

Balkan ülkelerinde yayınlanan bir Türk dizisi, 
ülkemizde olduğu gibi pek çok kesim tarafın-
dan büyük beğeniler kazanabilmiş iken farklı 
mecralar tarafından yoğun eleştirilere de ma-
ruz kalmıştır. Pek çok dizinin baş rol oyuncu-
su, pek çok Balkan ülkesi izleyicisi tarafından 
rol model alınmış, hayranları tarafından taklit 
edilmiş, yoğun ilgi görmüştür. Zıt bir düşünüş 
ile birçok kişi de henüz yirmi yıl kadar önce 
vukuu bulmuş, yüzyılın en büyük felaketlerin-
den biri olarak nitelenen Bosna Savaşı’nın ya-
ralarının henüz sarılamadığı günümüzde, silah, 
mafya, ölüm gibi olumsuz algı yaratan durum-
ları televizyonda görmek istemediklerini ifade 
etmişlerdir. Bir Türk dizisinde, duydukları her 
bir silah sesinde, savaşı hatırladıklarını, kaybet-
tikleri yakınlarının acılarını sürekli daha derin 
hissettiklerini belirten kesimin sayısı azımsana-
mayacak düzeydedir. Çalışma ile ilgili diğer bir 
tespit de, dizi karakterlerinin rol model olarak 
alınmasıdır. Dizi karakterleri gibi giyinmek, 
davranmak, yaşamak, saçlarını kestirmek, döv-
me yaptırmak, dizi repliklerini tekrar etmek, 
konuşma biçimlerine özenmek, dizilerde kulla-
nılan lakapları kullanmak, espri tarzlarını taklit 

etmek, dizi mekanlarının benzerlerinin Balkan 
ülkelerinde yapılandırılması, yeme ve içme 
alışkanlıklarının dönüşüme uğraması gibi pek 
çok olgu, çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Türk dizileri ile Balkan milletlerinde Türk 
isimlerine dair sempati oluşmuş, yeni doğan kız 
ve erkek çocuklarına dizi oyuncularının isimleri 
verilmeye başlanmıştır. Telaffuzunda dahi zor-
landıkları pek çok Türkçe kız ve erkek isminin 
yeni doğan çocuklarına isim olarak seçilmesi, 
aslında Türk dizilerinin, bireylerin günlük ya-
şamlarına ne denli yoğun şekilde uyarlandığı-
nın bir göstergesidir. 

Günümüzde, izleyiciler televizyon program-
larını geçmiş dönemlerde olduğu gibi sadece 
televizyon aracılığı gibi sınırlı kaynaklar yolu 
ile takip etmek durumunda değildirler. Günü-
müz teknolojileri itibariyle, televizyon dizileri 
internet aracılığı ile de izlenebilmektedir. Bu 
durum izleme pratiklerinde de bir değişim ol-
duğunu göstermektedir. Aile televizyonu savı, 
yerini global ekranlara bırakmaktadır. Televiz-
yon izleme oranları, yine internetin varlığı ile 
birlikte gün geçtikçe azalmaktadır. Zira; tele-
vizyon bağımlılığı yerini internet bağımlılığına 
bırakmaktadır. Ayrıca; izleyicilerin dizi izleme 
pratiklerinde, dizi konuları kadar, dizilerin ta-
nıtımı, dizi müzikleri, dizi oyuncuları, dizi 
mekanları gibi pek çok argüman başat unsur-
ları oluşturmaktadır. Günümüze değin hiçbir 
televizyon programı, Türk dizileri kadar kültür 
taşımacılığı görevi üstlenmemiştir. Farklı for-
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matlardaki pek çok Türk dizisi, Balkanlar’da 
yaşayan izleyicilerin dikkatini çekebilmiş, mil-
yonlarca izleyicinin evlerine konuk olabilmiş, 
farklı zevk ve beklentilere sahip, hemen her 
kesimin beğenisini -farklı oranlarda da olsa- 
kazanmayı başarabilmiştir. Bir sezon boyunca 
genel itibariyle, haftada bir bölüm olarak ya-
yınlanan diziler, Balkan ülkelerinde her gün bir 
bölüm olarak yayınlanmaktadır. Türk dizileri 
Balkan toplumlarının gündelik yaşamlarının 
ayrılmaz birer parçaları haline gelmişlerdir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Substantial growing increase observed in production of soap operas and rating, 
particularly in domestic TV series in Turkey has caused various debates in the public opinion as 
to influence of such soap operas. Theme, actors/actresses, music, cues, places and accessories 
of soap operas as well as costume of actors/actresses, visual richness and lustre result in milli-
ons of people sitting in front of their television and spend considerably long hours. This fact has 
encouraged academicians, researchers and scientists as well as many sectors to conduct a vari-
ety of research. As soap operas achieve pretty high ratings and enhance their appreciation level 
visibly, television organizations and agencies as well as producers and staff of soap operas gain 
high returns. Becoming one of the industries and being an important income source for televi-
sion channels, the economic dimension of soap operas and its market and the exposure process 
of audience have been an interesting aspect to researchers. Since the television, one of the most 
important and most effective mass mediums of the present time, has sound and image richness, 
we should express that it is more successful than other mass media available in transmitting the 
desired messages to the target population. The soap operas takes hold of individuals from audi-
ence in many aspects, and influence and shape and relatively improve and change people’s life 
style, expectations, taste, preferences, and development of their thought. The study called Influ-
ence of Turkish Soap Operas on the Western Balkans addresses the relationship between the 
media, television and cultures with intercultural communication theorem to determine influence 
of soap operas and their characters, music, and Turkey image and Turkish images in the soap 
operas on the daily life practice of audience of Balkan communities that have different ethnic 
origins and different religious beliefs.Objective: Each community has its own culture and ma-
kes itself different from other communities with such cultural structure. The cultural structure 
and values of a community is a fact that shapes the daily life of that community. This study in-
vestigates Turkish and Balkan cultures to identify intercultural similarities and differences bet-
ween them. The main argument of this study is the theorem that there may be a relationship 
between the audience of soap operas and the cultural understanding. The objective of the study 
is to determine how Turkish soap operas are perceived by communities living in the Western 
Balkans and to identify how influence of cultural difference and assimilation factors on Turkish 
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and Western communities appear. Scope: As part of the study, to present influence of Turkish 
Soap Operas on the Balkans, questions were developed to understand how audience members 
of Serbian, Croatian and Bosnian ethnic origins in the Serbia, Montenegro and Bosnia-Herze-
govina where Turkish soap operas are broadcasted read, receive and discuss the content of 
Turkish soap opera, and to determine how and to what extend such content becomes a resource 
for the daily life practices of the audience As part of the study, it was intended to identify the 
interaction between the culture and media and changes to daily life practices of audience, which 
are caused by soap operas whose association with the social reality has been much-debated, and 
to determine its influence on the perception of audience. This study includes the dimensions of 
the relationship of theme and visuality of Turkish soap operas with the real life; identification 
of similarities or parallelism of Balkan communities and cultures to Turkish culture; changes to 
perceptions; and the nature of identification and awareness built in the context of intercultural 
communication through montage of soap operas that are considered cultural envoy. Because the 
Balkan terrain extends to a vast geographical region, it will be useful to restrict the scope of our 
study to the Western Balkan countries including Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina 
where it is estimated to identify the sharpest examples of intercultural interaction as compared 
to other Balkan nations in order to have a quality and unique study. What is meant by Balkan 
terrain is the area that includes Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, 
Albania, Macedonia, Kosovo, Bulgaria, Romania, Greece and Thrace as determined by their 
current borders. Methods: This study used the reception method to present current judgement 
and prejudice of audience of Turkish soap operas in the Western Balkans for Turkish society, 
and parallelism and differences between cultures, and behavioural changes. In the present study, 
the “Stratified Random Sampling”, one of Probability Sampling Methods, was used as a samp-
le. Since the Stratified Random Sampling method is more useful for qualitative research and 
achieves more objective results, it was selected for the research to be more explorative and 
detailed. The Stratified Random Sampling method allows target population of the study to be 
addressed and represented more effectively as well as to be detailed as options can be provided 
to this method as compared to other random methods. In the Stratified Random Sampling met-
hod, many filters can be used such as gender, age, education, income level, marital status and 
occupation of target population of the study where we may present more options. The study 
sample includes men and women who were 20-70 years old and undergraduate as a minimum 
or postgraduate graduates, lived in Serbia/Yeni Pazar, Montenegro/Akova, and Bosnia-Herze-
govina/Sarajevo, had the habit of watching television for 3 hours a day in average, and cons-
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tantly followed minimum 3 or more than 3 Turkish soap operas. Literature Information: In 
Turkish literature and literature of world countries, no investigations exist on influence of Tur-
kish soap operas on the Balkan countries and cultural identification. This study is unique as 
there are no other studies addressing the same issue, therefore the contribution of this study to 
the literature is important. The present study is also considered to set light to future studies. As 
part of the study, first domestic and foreign literature was reviewed to identify limited number 
of similar studies performed to determine factors that lead to watching soap operas that are 
displayed on televisions in the Western Balkan countries and were broadcasted during the peri-
od of this study. In the light of obtained information, a theoretical framework was developed for 
the variables to examine. As a second step, a field research was conducted to generate qualita-
tive data, using three techniques including interview, observation and reading. Findings and 
Conclusions: In the evaluation of historical and cultural bonds, audience of Bosnia-Herzegovi-
na, where the Ottoman Empire and Turkish traces still prevail, expressed that they felt more 
intimate with Turkish soap operas in terms of cultural bonds and social values. In the interviews 
of focus group conducted in Bosnia-Herzegovina, the finding was achieved that Turkish soap 
operas actually reflected their own community and provided an opportunity to watch a life that 
they have dreamt but not yet achieved. The audience of Bosnia-Herzegovina pointed out that 
they experience future dreams and nostalgic feelings of past periods with Turkish soap operas. 
Therefore, Turkish soap operas were the most effective in Bosnia-Herzegovina among other 
Balkan nations. Similarly, Turkish soap operas were perceived with more favourable approach 
by Muslim Bosnian communities as compared to individuals member of Serbian and Croatian 
ethnicity with Catholic and Orthodox belief, and the level of intercultural communications took 
place in more effective manner. Although their Ottoman Empire-based historical bonds are as 
strong as bonds of Bosnia-Herzegovina, the audience of Serbia and Montenegro, which are dif-
ferent in terms of cultural structure and social values and where Turkish traces have started to 
fade out around a century ago, mentioned the function of Turkish soap operas as a mirror. The-
refore, with interviews of focus group conducted in Serbia and Montenegro, the audience of 
Serbia and Montenegro expressed that they had the opportunity to better recognize the cultural 
structure they are familiar through Turkish soap operas. It is observed that the audience of Ser-
bia and Montenegro better read the items presented by modernism rather than nostalgic memo-
ries of past periods. The most important causes for differences in the rate of influence in each of 
three counties included individuals’ family structure, relations with family members, socio-eco-
nomic levels, daily life practices, ethnicity, current relationship with the media in daily life, 
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experience of individuals, emotions and beliefs, inner world, perspective, life conditions, use 
level of mass media, and time constraint. The focus group interviews included three focus gro-
ups of six persons in Serbia, three focus groups of six persons in Montenegro, and three focus 
groups of six persons in Bosnia-Herzegovina. The reception study was performed on interviews 
of nine focus groups in three Balkan countries, including fifty-four persons, 26 men and 28 
women. Interviews took place in homes, offices and schools of individuals. Interviews of focus 
groups presented the importance of age and gender factors.  
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Öz: Türkiye Sineması’nda LGBT konulu filmler varlığını ilk olarak 
1960’lı yıllarda hissettirmeye başlamış, 1970 ve 1980’lerde sayısı 
giderek artmıştır. 1990’lar ve 2000’lerden günümüze kadar uzanan 
süreçte LGBT üzerine 60 küsür film çekilmiştir. 1960’lardan gü-
nümüze süregelen zaman içerisinde ortaya çıkan LGBT bireylerle 
ilgili filmlerde LGBT bireylerine yönelik stereotipleştirmelere 
başvurulması ile yaratılan temsillerin heteroseksist söylem ve 
homofobik ön yargıların yeniden üretilmesine neden olup olmadığı 
konusunda yeniden gözden geçirilmesine gereksinim vardır. Medyada 
temsillerin üretilmesinde nefret söyleminin geçerliliği kavram olarak 
LGBT bireylerin sinemadaki temsillerini irdelerken de önemli bir 
kavram olarak karşımızdadır Bu araştırma; Türkiye Sinemasında 
LGBT bireylerinin temsilinin ve LGBT bireylerine yönelik nefret 
söyleminin altında yatan sebeplerin, bu nefret söyleminin Türkiye 
Sineması’nda yıllar içindeki seyrinin incelenmesini amaçlamaktadır. 
Yazılı kaynakların (tezler, makaleler, dergiler, kitaplar, gazeteler) 
taranıp okunması ile çalışmanın alt yapısı oluşturulmuş, Türkiye 
Sineması’nda LGBT konulu tüm filmler izlenmiş, medya kültüründe 
ve sinemada LGBT bireylerinin temsilinin ve nefret söyleminin 
yıllar içindeki seyri incelenmiş, bu nefret söyleminin filmlerle 
ilişkisi bağlamsal eleştiri yöntemi çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 
çalışma, Türkiye Sineması’nda 2000’li yıllar LGBT bireylerinin 
temsili bağlamında yönetmen ve senarist Ümit Ünal’ın filmlerine 
odaklanmaktadır. Makalede, Ümit Ünal’ın filmlerindeki öykü 
yapısı, kullanılan sinemasal dil ve oluşturulan söylem irdelenirken 
LGBT bireylerin temsili konusunda sanatçının kendi düşüncelerine 
de yer verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temsil, LGBTI, Türkiye Sinemasında LGBTI, 
Nefret Söylemi, Ümit Ünal Sineması

Abstract: The impact of movies with the theme of LGBT was 
first felt in 1960’s in Turkish Movie Industry. Number of films 
with this theme increased in number in 70’s and 80’s. Since 1990’s 
and 2000 approximately 60 movies have been filmed. Representa-
tions that are created by using stereotypes of LGBT individuals 
need to be revised whether they recreate heterosexist arguments 
and homophobic bias. Validity of the arguments about “hatred” 
when images of LGBT individuals are created in media need to be 
questioned and further investigated as a concept. Purpose of this 
study is to understand the reasons that cause comments of hatred 
about LGBT individuals and the images of LGBTs in Turkish 
Movies. The framework of the study was constructed by means 
of reviewing the related literature (books, magazines, newspapers, 
and academic thesis), all Turkish movies with the theme of LGBT 
was seen, how LGBTs were represented in these movies and how 
comments of hatred aimed at these people progressed was studied. 
Contextual criticism was employed in order to understand how 
these comments actually related to the movies. This study focuses 
on movies of Turkish film director and script writer Umit Unal as a 
sample representing LGBTs in the era of 2000 in Turkish movies. 
In this paper storytelling of Umit Unal’s films, the artistic language 
he uses and the arguments that are created are questioned. Also 
artist’s thoughts about LGBTs is included.

Key Words: Image, LGBT, Lgbts In Turkish Movies, Argument 
Of “Hatred”, Umit Unal Movies
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1.GİRİŞ

Türkiye’de LGBT bireylerine yönelik homofobik 
tutum ve nefret söyleminin kendini en çok gös-
terdiği alanlardan biri olan medya, cinsel kimlik-
lerimizin biçimlendirilmesinde önemli bir rol 
oynayan toplumsal söylemi, erkek egemen 
söylemin ve iktidarın yardımı ile bilinçlere yer-
leştirir. Böylece söylem çerçevesinde kendini 
tanımlayan kimlikler, iktidarın ve medyanın 
söylemini içselleştirirler. LGBT bireylerine karşı 
nefret söylemi medyadaki kimlik performansla-
rının nefret performanslarına dönüşümü ile 
mümkün olmaktadır. Medya, nefret söylemini 
kitlelere yayarak nefreti meşrulaştırmakta ve sı-
radanlaştırmaktadır. Özellikle dijitalliğe dayanan 
yeni medya aracılığıyla mobil iletişim araçları, 
nefret söylemini hızla yaymakta ve nefretin kolay 
ulaşılabilirliğini sağlamaktadır. Yeni iletişim 
teknolojileri ile işlenen nefret suçları ve nefret 
söylemleri tekabül ettiği ülke sınırlarından çıkıp 
tüm ülkeler arasına yayılmaktadır (Özarslan, 
2013: 353-356). Medya alanında LGBT bireyle-
rinin temsilinde hâkim olan homofobik dil ve 
nefret söylemi, LGBT bireylerinin temsil edildi-
ği bir başka alan olan sinemada da kendini gös-
termektedir. 

Toplum temsilinin büyük bir kurumu olan sinema, 
kültürel temsiller aracılığıyla toplumsal gerçek-
liği inşa ederek toplumsal belleğin oluşmasında 
etkin bir görev alır. Filmler, toplumsal söylem-
leri sinemasal anlatı yoluyla izleyiciye aktarmak-

tadırlar.  Filmlerde kullanılan temsillerin egemen 
kurumları ve geleneksel değerleri meşrulaştırma 
ve söylemler üzerinden ideoloji yürütme işlevi 
vardır. Toplumdan ve siyasetten ayrı düşünüle-
meyecek olan sinema, iktidarın ve egemen söy-
lemlerin dayattığı stratejiyi filmlerdeki temsiller 
aracılığıyla izleyiciye aktararak kültürel temsil 
arenası halini almıştır.1

Türkiye Sineması’nda 1960’lı yıllarda kendini 
göstermeye başlayan LGBT bireyleri 90’lardan 
önce çekilen 20 küsür filmin hemen hepsinde 
yan karakter veya küçük bir rol ile temsil edil-
miştir. 90’lı yıllar itibariyle çekilmeye başlanan 
Dönersen Islık Çal (1993), Düş Gezginleri (1992), 
Gece Melek ve Bizim Çocuklar (1994), Ağır 
Roman (1997), Hamam (1997) , Lola ve Bilidikid 
(1999), Teslimiyet (2010) ve Zenne (2012) gibi 
LGBT filmleriyle beraber LGBT bireylerinin ana 
karakter olarak görünümleri artmıştır. (Altun, 
2015: 99). Ancak yine bu filmlerin çoğunda LGBT 
bireylerine yönelik nefret söylemi ve homofobi 
azımsanamayacak kadar yoğun bir şekilde izle-
yiciye yansıtılmıştır. Türkiye Sineması’nda LGBT 
filmlerine dair yapılan araştırmada 2000’li yılla-
ra gelene kadar LGBT bireylerinin temsilinde 

1 Nihan Gider Işıkman, Amerikan Sinemasının 
İdeolojik Yapısı Bağlamında Arap Temsili, 
Marmara İletişim Dergisi, Sayı 14, Ocak 
2009, http://www.academia.edu/20574338/
Amerikan_Sinemas%C4%B1n%C4%B1n_%
C4%B0deoloj ik_Yap%C4%B1s%C4%B1_
Ba%C4%9Flam%C4%B1nda_Arap_Temsili_N%
C4%B0HAN_G%C4%B0DER_I%C5%9EIKM
AN, s.176, (Erişim Tarihi: 04.05.2016)
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olumlu sayılabilecek filmlerin azlığı dikkat 
çekmektedir.

Bu çalışmada 2000’li yıllarda üretilen filmler 
içinde olay örgüsü, karakter yaratımı, sinemasal 
dili ve söylemi ile dikkat çeken Ümit Ünal film-
lerine odaklanılmıştır. LGBT karakterlerin sine-
madaki temsili konusunda Ümit Ünal’ın filmle-
rinin irdelenmesinin nedenlerinden biri basma-
kalıp karakterler yerine özgün, yaşamın diğer 
dinamikleri yanında kendi cinsel eğilimlerini de 
sorgulayan karakterler oluşlarıdır. Ayrıca yönet-
menin nefret söyleminden uzak, bilinçli bir bi-
çimde homofobik ve heteroseksist ana akım 
söyleme karşı bağımsız filmler üretmesi de bir 
başka önemli nedendir.

2. LGBT BİREYLERİNİN MEDYA ve Sİ-
NEMA ALANINDA TEMSİLİ ve NEFRET 
SÖYLEMİ

2.1. TEMSİL KAVRAMI

Günümüzde son derece önemli olan ve sıkça 
kullanılan temsil kavramı, son dönemde üzerinde 
birçok tartışmanın yapıldığı bir kavramdır. Modern 
bir kavram olarak ele alınan temsil; bağımsızlık, 
adalet ve demokrasi fikri ile bağdaşıktır (Pıtkın, 
2014: 6). Max Weber temsil kavramından kastın 
şu olduğunu ifade eder: “Bir grubun belli üyele-
rinin hareketi diğerlerine atfedilir ya da grubun 
geri kalanının bu hareketi gerçekten de kendileri 
için geçerli ve kendilerini bağlayan bir hareket 
olarak görmesi gerekmektedir” (Tübingen, 1956; 
aktaran Pıtkın, 2014: 40). 

Temsil kavramı üzerine çeşitli çalışmalar yapmış 
olan kültürel teorist ve sosyolog Stuart Hall, 
anlamın üretildiği ve bir kültüre ait üyeler ara-
sında paylaşıldığı sürecin parçası olan temsili, 
dili kullanarak anlamlı bir şey söylemek ya da 
diğer insanlara dünyayı anlamlı bir biçimde 
sunmak olarak tanımlar (Hall, 2002: 234; aktaran 
Kırel, 2012: 365). Temsil kavramına dair tek bir 
doğru tanımın olmadığı gerçeğini, çoğu kuram-
cının farklı şeylerden bahsederken temsil keli-
mesini kullanmalarına veya zamanla temsil 
kavramının değişiklikler geçirmesinden kaynak-
lı olmasına bağlayabiliriz. Farklı bağlantılarla 
farklı anlamlarda kullanılan temsil kelimesini 
genel olarak, “bir şeyi o anda var olmamasına 
rağmen, bir şekilde var kılmak” olarak tanımla-
yabiliriz. Ayrıca temsil kelimesinin kökenine 
inildiğinde (re-presentation), “yeniden var kılma 
hali” tanımına da ulaşırız (Pıtkın, 2014: 9-12).

2.1.2. NEFRET SÖYLEMİ KAVRAMI

Medya kültürü içinde yer alan temsiller düşü-
nüldüğünde karşımıza eleştirel bir kavram olarak 
nefret söylemi kavramı çıkar. Nefret söyleminin 
evrensel ve belirgin bir tanımı olmamasıyla be-
raber Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun 1997 
yılında aldığı karara göre, nefret söylemi “Irk 
nefreti, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya 
hoşgörüsüzlük temelli, saldırgan milliyetçilik, 
etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, 
göçmenlere ve göçmen kökenlilere karşı düşman-
lığın da dahil olduğu her türlü nefret formunu 
yayan, teşvik eden, haklı gösteren her türlü ifade 
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şeklini içerir” (Recommendation No. R(97) 20, 
1997: 107; aktaran Keyman, 2013: 10-11). 

2.1.3. MEDYADA LGBT BİREYLERİNİN 
TEMSİLİ ve NEFRET SÖYLEMİ 

Yapılan araştırmalara göre, medyada LGBT bi-
reylerinin temsilinin çoğunlukla nefret söylemi 
ve homofobi üzerinden yürütüldüğü gözlemlen-
miştir. LGBT bireylerine karşı yapılan nefret 
söylemleri özellikle yeni medya aracılığıyla artış 
göstermiştir. Çünkü dijital ortamlar, özellikle de 
internet, bireylerin farkında olmadan veya far-
kında olarak nefret söylemi ürettiği bir araçtır.

Türkiye’de medya aracılığıyla azınlık bireylere 
karşı yapılan nefret söylemine ve nefret suçları-
na dur demek için KAOS GL, Sosyal Değişim 
Derneği, Hrant Dink Vakfı, SPoD gibi çeşitli 
sivil toplum örgütleri konu ile ilgili çalışmalar 
yapmaktadır. Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink’in 
öldürülmesinden sonra medyada nefret söylemi-
ne yönelik çalışmalara başlamıştır. Her sene 
medyada nefret söylemi izleme raporu hazırlayan 
vakıf, ulusal ve yerel gazetelerde her alandaki 
nefret söylemi ve nefret suçlarını tarayıp bunla-
rı rapor halinde yayımlamaktadır. (www.nefret-
soylemi.org) Sosyal Değişim Derneği de benzer 
olarak her alandaki nefret söylemi ve yoğunluk-
la nefret suçları ile ilgili Türkiye Nefret Suçları 
Raporlarını yayımlamaktadır.(www.sosyaldegisim.
org) KAOS GL, 2008 yılından bu yana özellik-
le LGBT bireylerine yönelik nefret söylemi ve 
nefret suçlarını ulusal/yerel gazete ve dergilerde 

tarayıp sitesinde rapor halinde yayımlamaktadır.
(www.kaosgldernegi.org) SPoD derneği de yine 
özellikle LGBT bireylerine yönelik nefret söy-
lemi ve nefret suçlarını medya taraması yoluyla 
araştırıp, raporlarını sitesinde yayınlamaktadır 
(www.spod.org.tr) (Özarslan, 2013: 357-358). 

KAOS GL Derneği’nin internet sitesinde yayım-
lamış olduğu 2014 nefret suçları raporunda su-
nulan 351 anket, 207 mağdur ve 144 tanık tara-
fından cevaplanmıştır.  351 vakadan 118’i cina-
yet, cinayete teşebbüs, fiziksel şiddet, silahla 
yaralama, tecavüz veya diğer cinsel saldırıları 
içermiştir. Bunların 31’i polise bildirilmiş, 4’ü 
mahkemeye taşınmıştır. 15 vakanın tanıkları ise 
mahkeme süreci hakkında bilgi sahibi değildir. 
351 vakanın 69’unda mağdurlar yaralanmış; 26’sı 
tıbbi yardıma başvurmuştur. 19 vakanın tanığı 
olay sonrasında mağdurun tıbbi yardıma başvu-
rup başvurmadığını bilmiyordur. Anketi yanıtla-
yan 207 mağdurdan 26’sı saldırılardan sonra 
profesyonel psikolog veya psikiyatrist desteği 
aldığını bildirmiştir. 351 anket içerisinde mağ-
durların 195’i gey, 49’u lezbiyen, 46’sı biseksü-
el, 23’ü heteroseksüel olarak tarif edilmiştir.2 

Hrant Dink Vakfı’nın 2015 yılı nefret söylemi 
raporunda ‘diğer dezavantajlı gruplar’ başlığı 
altında incelenen 43 içerikten 29’u LGBT’lere 

2 2014 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi 
veya Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu, 
KAOS GL, http://www.kaosgldernegi.org/resim/
yayin/dl/2014_nefret_sulari_raporu.pdf, s.14-17. 
Erişim Tarihi: 02.05.2016 
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yönelik nefret söylemi içermektedir. Kadına 
yönelik nefret söylemi de, incelenen dönem ve 
yayınlar içinde 14 kez gözlemlenmiştir. Nefret 
söylemi içerdiği tespit edilen 42 yayının, 20’sini 
haberler, 19’unu köşe yazıları, üçünü de ‘diğer’ 
kategorisindeki (arşiv, özel sayfa, editör yazısı) 
yazılar oluşturmaktadır.3 

Görüldüğü gibi son yıllarda medyada nefret 
suçları ve nefret söylemine dair yapılan incele-
meler medya kültüründe egemen olan söylemi 
kanıtlamaktadır.

2.1.4. SİNEMADA LGBT BİREYLERİNİN 
TEMSİLİ ve NEFRET SÖYLEMİ

Sinema, kültürel temsiller aracılığıyla toplumsal 
gerçekliği inşa ederek toplumsal belleğin oluş-
masında etkin bir görev almaktadır. Filmler, 
toplumsal söylemleri sinemasal anlatı yoluyla 
izleyiciye aktaran ideolojik unsurlardır. Filmler-
de kullanılan temsillerin egemen kurumları ve 
geleneksel değerleri meşrulaştırma ve söylemler 
üzerinden ideoloji yürütme işlevi, LGBT birey-
lerinin nefret söylemi kapsamında temsilleriyle 
kendini göstermektedir. 4

3  “Medyada Nefret Söylemi:Ocak-Nisan 2015”, 
http://www.nefretsoylemi.org/rapor/Ocak-Nisan-
2015-raporu_online_versiyon.pdf , s.55. Erişim 
Tarihi: 02-05.2016

4  Nihan Gider Işıkman, Amerikan Sinemasının 
İdeolojik Yapısı Bağlamında Arap Temsili, 
Marmara İletişim Dergisi, Sayı 14, Ocak 
2009, http://www.academia.edu/20574338/
Amerikan_Sinemas%C4%B1n%C4%B1n_%
C4%B0deolojik_Yap%C4%B1s%C4%B1_
Ba%C4%9Flam%C4%B1nda_Arap_Temsili_N%

Film eleştirmeni Robin Wood sinemanın, özel-
likle tür filmlerinin heteroseksüel ilişkiyi olum-
larken, homoseksüelliği dışlayan, ötekileştirici 
bir özelliği olduğunu savunur (Wood, 2003; 
aktaran Özarslan, 2013: 5). Sinemanın ortaya 
çıktığı yıllardan itibaren gey, lezbiyen ve trans 
kimlikler filmlerde çok büyük oranda gülmece 
unsuru olarak kullanılmıştır. Bu durum queer 
sinema kavramı ortaya çıkana kadar sürmüştür. 
1960 sonları ve 1970’lerin başları gey/lezbiyen 
hareketi için önemli bir dönemeçtir. Bu tarihten 
itibaren gey, lezbiyen, trans kimliklerin görünür-
lükleri artmış ve filmlerde ana karakter olarak 
daha fazla yer almaya başlamışlardır (Özarslan, 
Ed. Çınar, 2013: 194). Queer Sinema dönemine 
kadar LGBT bireyleri filmlerde lezbiyen vampir, 
sadist eşcinsel erkek gibi çirkin, küçültücü şekil-
de ve güldürü öğesi olarak temsil edilmişlerdir. 
Eşcinsellerin güldürü öğesi olarak temsil edildi-
ği ilk film The Gay Brothers (1980)’dır. Film iki 
erkeğin birlikte vals yapmalarını gösterir. Ayrıca 
eşcinsel karakterler Dracula’s Daughter (1936), 
Frankenstein (1931) gibi korku filmlerinde top-
luma karşı gelen canavar olarak gösterilmişlerdir. 
Lawrence of Arabia (1962) , 007 James Bond, 
From Russia with Love (1963) gibi popüler 
filmlerde de eşcinseller kötücül özelliği abartılmış 
bireyler olarak temsil edilmiştir. Birçok Avrupa 
ve Hollywood filminde tecavüzcü, kötücül, 
vampir, canavar, sadist olarak temsil edilen LGBT 
bireyler 1980’lerde başlayan queer hareketi ile 

C4%B0HAN_G%C4%B0DER_I%C5%9EIKM
AN, s.176, (Erişim Tarihi: 04.05.2016)
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sinemada da görünürlüklerini arttırmışlardır. 
90’lar itibariyle kendileri de eşcinsel olan yönet-
menlerin çektiği eşcinsel filmlerle gündeme 
gelen Queer Sinema bağımsız sinemanın bir 
parçası olarak nitelendirilen eşcinsel kesimin sesi 
olmuştur. Yeni queer sinemayı Kuzey Amerika’da 
bir grup sinemacının çektikleri filmlere referans-
la ilk kez Ruby Rich gündeme getirmiştir. Bu 
sinemanın öncü örnekleri ise ABD, Kanada ve 
Britanya gibi ülkelerden gelmiştir. Sundance ve 
Toronto film festivallerindeki başarılarıyla dikkat 
çeken Paris is Burning (1990), Poison (1991), 
Swoon (1992), My Own Private Idaho (1991), 
Tongues United (1990), Young Soul Rebels (1991), 
Edward II (1991), The Living End (1992) film-
leri queer akımının öncü filmlerindendir.5

Türkiye Sineması 1980’lerde siyasi olaylar ve 
toplumsal düzlemde oluşan kırılmalarla beraber 
değişim geçirerek 90’larda şekillenmeye başla-
mıştır. 2000’li yılların yeni sinemasını oluştura-
cak olan bu kırılma ve şekillenmelerin dayana-
ğında kadın hareketi, eşcinsel kurtuluş hareketi, 
Kürt siyasal hareketi, çevreci hareketler gibi 
muhalif oluşumlar yatmaktadır. Yeni sinema, 
resmi kadrajın içinde temsili olmayanların yani 
ötekilerin temsil edildiği bir bellek oluşturmuştur.  
Farklılıkların kabulü ve dayanışmasını içeren 
filmler 1990 sonrası çekilmeye başlamıştır. He-
teronormatif söylemi sorgulayan filmlerin sayısı 

5  Nejat Ulusoy, “Yeni queer sinema: Öncesi ve 
sonrası”, Fe Dergi 3, sayı 1 (2011), s. 1-15, http://
cins.ankara.edu.tr/queercinema.html, Erişim 
Tarihi: 04.05.2016 

2000’lerle birlikte bir miktar çoğalsa da sayıca 
fazla değildir. LGBTI bireylerinin sinemadaki 
temsillerinin değişmeye başlaması, güçlenmeye 
başlayan muhalefetin varlığı, bireylerin egemen 
söylemleri ve ataerkil toplumu karşısına alarak 
heteronormatif ideolojiye eleştirel yaklaşması ile 
açıklanabilir (Altun, 2015: 94-99).

2.1.5.POPÜLER SİNEMADA/HOLLYWO-
OD/DÜNYA SİNEMASINDA LGBT Bİ-
REYLERİNİN TEMSİLİ

Hollywood, eşcinselliğe kendi oluşumundan beri 
hep yer vermişse de sinemanın ortaya çıktığı 
yıllar itibariyle eşcinsel bireyler gülünecek, acı-
nacak, korkulacak şekilde temsil edilmişlerdir. 
1930’lar ve 40’larda filmlerdeki eşcinsel bireyler 
erkek başrol oyuncusunun arkadaşı olarak ya da 
asla söylenmeyen ama hareketlerinden anlaşılan 
kırıtıklar olarak rol almışlardır. 1950’lerin sonun-
dan 1970’lere değin gey karakterler sürekli 
depresyonda ve duygusal çöküntü yaşayan, in-
tihara meyilli hatta intihar eden kişiler olarak 
temsil edilmişlerdir. Burada kastedilen durum, 
sadece heteroseksüellerin eşcinsellerle ilgili ne 
düşünmeleri gerektiği değil, eşcinsellerin de 
kendileri için neler düşünmesi gerektiği yönünde 
bir uyarıdır (Davies, 2010: 17-18).  

Eşcinsellerin temsilinde bir diğer unsur da korku 
temasıdır. 1930’lardaki korku filmlerinde eşcin-
selliğin toplum dışı konumuna işaret edilerek, 
eşcinsel bireyler canavar olarak gösterilmişlerdir. 
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Örneğin Dracula’nın Kızı (1936) filminde Kon-
tes Alesca’nın kadınlara özel bir ilgisi vardır.6

Gey ve lezbiyen karakterlerin sinemada gerçek 
ilerlemesi 1980’li yılları bulmuştur. 80’li yıllarda 
görünürlükleri artan eşcinsel karakterler bağım-
sız sinemanın yükselişi ile, Parting Glances 
(1986), Poison (1991) gibi filmlerle kendini 
göstermiştir. Bu bağımsız filmlerin başarısının 
ardından Hollywood stüdyoları Tom Hanks’in 
AIDS’ten öldüğü Philadelphia (1993) filmi ile 
eşcinsel temalı filmlerde büyük bir çıkış yakala-
mıştır. Tüm dünyada gey ve lezbiyen filmleri 
festivalleri düzenlenen 90’lı yıllarda Wesley 
Snipes’in tayt giydiği Too Wong Foo (1995), 
1978 yapımı Fransız komedisi La Cage aux 
Folles’in Amerikan versiyonu olan The Birdca-
ge (1996) gibi eşcinsel temalı filmler ses getir-
meyi başarmıştır. 90’ların sonlarında daha önce 
çekilmişlerin toplamından daha fazla eşcinsel 
film çekilmiştir (Davies, 2010: 19-20).

2000’li yıllara gelindiğinde L.I.E (2001), Capo-
te (2005) ve eşcinsel filmler arşivinde özel bir 
yeri olan, kovboyluk yaparken birbirine aşık olan 
iki adamın hikâyesini konu edinen Brokeback 
Mountain (2005), ayrıca Breakfast on Pluto 
(2005), Transamerica (2005), Shortbus (2006), 
Milk (2008) gibi filmlerle sinemada eşcinsellerin 
görünümü artmıştır. Hollywood sinemasının 

6  Nejat Ulusoy, “Yeni queer sinema: Öncesi ve 
sonrası”, Fe Dergi 3, sayı 1 (2011), s. 1-15, http://
cins.ankara.edu.tr/queercinema.html, Erişim 
Tarihi: 04.05.2016)

anlatısal kodlarından ve homofobik tutumundan 
kopmuş olduğuna dair bir işaret olarak algılan 
Brokeback Mountain filmi, Avustralya’da da 
büyük bir yankı uyandırmıştır (Özarslan, 2013: 
194).

2.1.6. TÜRKİYE SİNEMASI’NDA LGBT 
BİREYLERİNİN TEMSİLİ

Türkiye Sineması’nda LGBT bireylerinin görü-
nürlüğü 1960’lı yılları bulmuştur. Eşcinsel izlerin 
yer aldığı ilk film 1962 yılında Aydın Arakon’un 
yönetmenliğini üstlendiği Ver Elini İstanbul 
filmi olarak kabul edilir. Filmde Türkiye Sineması’nda 
ilk kez iki kadının (Mualla Kavur ve Leyla Sayar) 
öpüştüğü bir sahne geçmektedir.7 1963 yılında 
Atıf Yılmaz’ın yönettiği İki Gemi Yanyana fil-
minde de yine iki kadın karakterin (Suzan Avcı 
ve Sevda Nur) öpüştüğü bir sahne yer alır. Ha-
remde Dört Kadın (1965) filmi ile Halit Refiğ 
‘erkeksiz kadınlar’ın dünyalarına eğilmiştir 
(Özgüç, 1988: 107-108). 

Lezbiyen temalı filmler 1974-1979 yılları ara-
sında bir sömürü öğesi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Türk sinemasına 6 yıllık süreçte hakim olan 
‘seks filmleri’nin büyük bir çoğunlu komedi 
türündedir. ‘Seks komedileri’ adıyla da anılan 
filmlerde lezbiyenlik bir güldürü unsuru olarak 
yer almıştır. Bu filmlerde kurgudan ve öyküden 
bağımsız olarak kadınların öpüşme ve sevişme 

7 Aydın Öztek,  http://www.kaosgl.com/sayfa.
php?id=1350, 7 Eylül 2007, Erişim Tarihi: 
08.05.2016
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sahneleri tamamen güldürü amaçlı yer almakta-
dır. Taner Oğuz’un yönettiği Parayla Değil Sı-
rayla (1975) filminde Elif Pektaş ile Perihan 
Savaş’ın dudak dudağa sevişmesini izleriz. Yine 
aynı yıl çekilen, Güney Kosova’nın yönettiği 
Çukulata Tarlası (1975) filminde İlknur Taçbaş’la 
Canan Candan’ın sevişme sahnesini izleriz. Bu 
sevişme sahnesi, iki erkek karakterin katılmasıy-
la devam eder. Yücel Uçanoğlu’nun yönettiği 
Yok Devenin Başı (1975) filminde de benzer bir 
toplu sahne vardır. Benzer bir sahne yine aynı 
yıl çekilen, Ertem Göreç’in yönettiği Haşhaş 
(1975) filminde de vardır. Ancak bu film bir seks 
filmi değildir. Filme tamamen ticari bir amaçla 
iki kadın karakterin sevişme sahnesi eklenmiştir. 
Temel Gürsu’nun yönettiği Kokla Beni Melahat 
(1975) filminde de lezbiyen ilişki bir güldürü 
unsuru olarak verilmiştir. 80’li yıllara gelene 
değin yine aynı türde işlenen diğer lezbiyen 
içerikli filmler; Son Söz (1979), Kâzıma Ne La-
zım? (1975), O’nun Hikâyesi (1975), Sevişmek 
Bir Dakika (1975), Anasına Bak Kızını Al (1979)’dır 
(Özgüç, 1988: 109-110).

Türkiye Sinemasında erkek eşcinselliğinin gö-
rünürlüğü 1980’li yılları bulmuştur. Bu konuda-
ki ilk film Osman Seden’in çektiği Bülent Ersoy’un 
başrolde olduğu Beddua (1980) filmidir. Filmde 
Bülent Ersoy, çocukluğunda tecavüze uğramış 
olan, babası tarafından kötü muamele gören 
eşcinsel bir şarkıcıyı oynar. Ersoy’un gerçek 
hayat cinsiyet değiştirmeden önce oynadığı bu 
filmde Ersoy, kürk giyen, makyajlı, süslü bir imaj 

ile yansıtılmıştır. Beddua filmi, ne kadın ne de 
erkek olduğunun altı çizilen Bülent Ersoy karak-
teri ile realist bir duruş taşımamaktadır.8 Bülent 
Ersoy’un hayat hikâyesinin anlatıldığı Şöhretin 
Sonu-Yüz Karası (1981) filminde ise Ersoy, 
Beddua filmine benzer şekilde, bir kıza aşık 
karakteri canlandırır. Ancak filmin ilerleyen kı-
sımlarında Ersoy, eşcinsel olduğunu anlar ve aşık 
olduğu kıza sadece dostane bir yakınlık duydu-
ğunu açıklar. 

Halit Refiğ’in yönettiği ve Osmanlı dönemini 
yansıtan İhtiras Fırtınası (1983) filminde Gülşen 
Bubikoğlu’nu erkeksileşmiş kadın tipinde izleriz. 
Filmde Gülşen Bubikoğlu ve Zuhal Olcay’ın 
aynı erkeği paylaşmalarına karşılık, aynı evde 
birlikte yaşamalarını Agâh Özgüç “platonik bir 
lezbiyenlik” olarak değerlendirmektedir. (Özgüç, 
1988: 44) Halit Refiğ’in çektiği Beyaz Ölüm 
(1983) filminde genç kızları uyuşturucu bağım-
lısı haline getirip sonra da zengin erkeklere pa-
zarlayan eşcinsel bir karaktere yer verilmiştir. 
Melodram (1989) filminde iki erkek arasında 
yaşanan gizli bir eşcinsellik konu edilmektedir. 
Acılar Paylaşılmaz (1989) filmi ise Kadir İnanır’ın 
canlandırdığı ceza avukatı bir babayla, homo-
seksüel oğlunun ilişkisine dayalı bir filmdir 
(Özgüç, 1988: 330-331). 90’lı yıllara gelene 
kadar film araştırmalarından anlaşılıyor ki eşcin-
sel bireyler çoğunlukla güldürü unsuru olarak 

8 Aydın Öztek,  http://www.kaosgl.com/sayfa.
php?id=1350, 7 Eylül 2007, Erişim Tarihi: 
08.05.2016
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filmlerde temsil edilmiştir. Güldürü unsuru ola-
rak temsil edilmedikleri filmlerde de eşcinsellik 
ve lezbiyenliğe dair gizli mesajlar verilerek, bi-
reylerin cinsel yönelimleri açık bir şekilde gös-
terilmemiştir.

90’lı yıllara geldiğimizde ilk karşımıza çıkan 
eşcinsel temalı film Atıf Yılmaz’ın yönetmenli-
ğini üstlendiği Düş Gezginleri (1992). Film, Lale 
Mansur’un canlandırdığı Anjelik ve Meral Oğuz’un 
canlandırdığı Nilgün karakterlerinin arasındaki 
aşkı anlatmaktadır. Düş Gezginleri, iki kadının 
açıkça öpüştüğü ve seviştiği sahneleri içermesi 
açısından Türkiye Sineması’nda eşcinsel ilişkinin 
en açıkça gösterildiği filmlerden biridir. (Özgüç, 
1988: 34) Mustafa Altıoklar’ın ilk uzun metraj 
filmi olan Denize Hançer Düştü (1992), tiyatro 
oyuncusu iki kadının ilişkisini anlatmaktadır. 
Filmde Nur Sürer ve Yasemin Akkaya’nın öpüş-
tüğü bir sahne yer almaktadır. Ancak karakterler 
biseksüel cinsel yönelime sahip olarak çizilmiş-
lerdir. Filme genel olarak bakıldığında Denize 
Hançer Düştü, eşcinselliği temel konu alan bir 
film değildir (Özgüç, 1988:169). 

1992 yılı yapımı, toplum tarafından dışlanan bir 
travesti ile bir cücenin arkadaşlığını anlatan 
Dönersen Islık Çal filmi, kalıp tip olarak çizil-
meyen bir travesti temsilini perdeye taşımıştır 
(Altun, 2015: 101-102). 

1993 yılına geldiğimizde Atıf Yılmaz’ın Gece, 
Melek ve Bizim Çocuklar filmi ile karşılaşırız. 
Filmde eşcinsellik bir yan tema unsurudur. Ancak 

film, seks işçiliği, kulamparalık gibi konuları ele 
alması açısından Yılmaz’ın cesur filmlerinden 
biridir.9 Ümit Elçi’nin yönettiği Böcek (1995) 
filminde Nurseli İdiz ve Elif Kramer’in seviştik-
leri sahne açıkça görülmektedir. Cemal Gözütok’un 
yönettiği Sekizinci Saat (1995) filminde Özlem 
Savaş’ın canlandırdığı karakterin biseksüel yö-
nelime sahip bir birey olduğu açıkça görülmek-
tedir (Tezel, 2009: 91-93). 

Mustafa Altıoklar’ın yönettiği İstanbul Kanatla-
rımın Altında (1996) ve Ağır Roman (1997) 
filmleri eşcinsel temalı diğer filmlerdir. Canan 
Gerede’nin yönettiği Robert’ın Filmi (1990) 
eşcinsellik, travestilik gibi konuları derinlemesi-
ne işleyen bir diğer filmdir. Ferzan Özpetek’in 
yönettiği Hamam (1997) filminde ise İstanbul’a 
gelen Francesco ile İstanbul’da tanıştığı Mehmet 
arasındaki ilişki konu edilmiştir. 90’ların son 
filmi ise Kutluğ Ataman’ın yönettiği Lola+Bilidikid’dir. 
Filmin ana teması eşcinsellik olup, ana karakter-
leri eşcinsel bireyleri temsil etmektedir.

90’lı yıllarda LGBT bireylerinin Türkiye sine-
masında görünürlüğü ve bu bireylere yönelik 
olumlu yönde çekilen film sayısı artış göstermiş-
tir. LGBT bireylerine yönelik nefret söylemi ve 
homofobi ise hala filmlerde kendini göstermek-
tedir. 

9 Aydın Öztek,  http://www.kaosgl.com/sayfa.
php?id=1350, 7 Eylül 2007, Erişim Tarihi: 
08.05.2016
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3. ÜMİT ÜNAL SİNEMASI’NDA LGBT 
BİREYLERİNİN TEMSİLİ

Türkiye Sineması’nda 2000’li yıllara gelindiğin-
de LGBT bireylerinin ana karakter oldukları film 
sayısında artış yaşanmıştır. Hem Yeşilçam yö-
netmeni olarak hem de 2000’li yıllar yeni dönem 
sinema yönetmeni olarak anılan Ümit Ünal’ın 
çoğu filminde LGBT bireylerinin olumlu yönde 
temsiline rastlanmaktadır. Çalışmanın bu kısmın-
da, Ünal’ın 9 (2002), Anlat İstanbul (2005), Ara 
(2008) ve Nar (2011) filmleri LGBT bireylerinin 
temsili bağlamında incelenmiştir. 

3.1. 9 (2002)

Ümit Ünal’ın hem senaryosunu yazıp hem yö-
netmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi 9, 
2002 yapımlı polisiye türünde bir filmdir. İstanbul’da 
bir mahallede öldürülen bir kızın (Kirpi) katilini 
arayan polisin mahalle sakinlerini tek tek sorgu-
ya çektiği sahnelerden oluşan 9, aynı mahallede 
yaşayan insanların birbirleriyle diyaloglarını ve 
ilişkilerini içermektedir. 9, Kirpi (Esin Pervane) 
karakterinin katilinin bulunması için mahalleli 
ile yapılan sorgular esnasında, mahallelinin bir-
birleriyle olan sırlarını, hikâyelerini ve birbirleri 
hakkındaki görüşlerini de açığa çıkarmaktadır.  

Film, ağırlıklı olarak tek mekânda geçmekte ve 
polisin mahalleliyi sorguya çektiği sahnelerden 
oluşmaktadır. Sorguya çekilen ana karakterlerden 
fotoğrafçı Firuz (Ali Poyrazoğlu) evli ve iki 
çocuk babasıdır. Filmin başlarında eşcinselliğini 
gizleyen bir karakter olarak karşımıza çıkan 

Firuz’un eşcinselliğini gizlemesi ile ilgili Ümit 
Ünal, “Türkiye gibi cinsellik konusunda ikiyüzlü 
toplumlarda cinsel kimliğini gizlemek bazı in-
sanlar için neredeyse kaçınılmaz bir kader” (Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016) ifadesinde bulunmuş-
tur. 

Eşcinselliğini gizleyen Firuz, filmin bir sahne-
sinde eşcinsel olduğu yönündeki iddialara “Be-
nim iki çocuğum var. Terbiyesiz şeyler bunlar. 
Ayıp ayıp laflar” şeklinde yanıt vermektedir. 
Firuz eşcinselliği “ayıp”, ”terbiyesizce şeyler” 
ifadeleriyle tanımlayarak egemen heteronormatif 
söylem içinde kendini değerlendirmiştir. Bu bi-
çimde eşcinselliğini gizleyen Firuz’un filmin 
sonlarına doğru ana karakterlerden Kaya (Ozan 
Güven) ile ilişkisi olduğunu öğreniriz. Aynı za-
manda da evli olduğu için Firuz karakterini bi-
seksüel olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan yara-
tılan karakterlerden bir diğer olan Kaya’nın da 
hem Firuz ile hem de Kirpi ile ilişkisi olduğu 
için, cinsel yönelimini biseksüel kabul edebiliriz.

Filmde eşcinsel bireylere yönelik nefret söylemi 
barındıran bir diğer sahne ise, sorgu sahnelerin-
den birinde Kaya’nın annesi Saliha (Serra Yılmaz)’nın 
“Kaya kendine tuhaf arkadaşlar edinmiş” dedi-
ği sahnedir. Burada Saliha’nın tuhaf kelimesiyle 
kastı eşcinsel kişilerdir. Saliha bu ifadesiyle eş-
cinsel bireylere yönelik toplumsal olarak alışıldık 
bir tanımlamaya başvurmuştur.

9’da kimi karakterlerin ağzından eşcinsellere 
yönelik olduğu kadar farklı ırktan  ve dinden 
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olan karakterlere yönelik nefret söylemlerine de 
rastlanır.  Kirpi’ye yönelik diğer karakterlerin 
“Allah taksiratını affetsin Yahudiymiş”, “Rus 
nataşa fahişesi olabilir” gibi söylemlerine ilişkin 
Ümit Ünal şunları dile getirmektedir: “Türkiye’de 
tektipleştirici bir baskı var. Erkek, Türk, sünni, 
müslüman, mazbut ve sert bir karakter değilseniz 
hayatınız zor. Kadınlar, çocuklar, etnik ve dini 
azınlıklar, cinsel farklılıklar her tür hoyratlığa ve 
şiddete maruz kalıyor. Bu yazılı ve sözlü dildeki 
yansımasını nefret söyleminde buluyor”(Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016). Ünal’ın ifadelerinden 
de anlayacağımız gibi heteroseksüel azınlık grup-
lara ve farklı olana karşı dilde kendini gösteren 
bir nefret söylemine rastlamak mümkündür. 
Buradan yola çıkarak heteronormatif değerlere 
ilişkin dile ve kültüre yansıyan nefret söylemi 
içeren sıfat, sözcük ve seslenişlerin kullanımları 
sinema dahil tüm medya kültüründe dikkatimizi 
çekmelidir. Ümit Ünal da 9 filminde karakterler 
aracılığıyla hem eşcinsellere yönelik nefret söy-
lemine hem de ırkçı nefret söylemlerine değin-
miştir. 

Filmde her ne kadar inkâr etseler de Firuz ve 
Kaya’nın arasındaki eşcinsel ilişki açıkça dile 
getirilmektedir. Örneğin filmin bir sahnesinde 
Salim (Cezmi Baskın) karakteri Firuz için “Ka-
dınlar yerine erkekleri tercih edermiş. Kaya ile 
bir ilişkisi varmış” demektedir. Filmin bir diğer 
sahnesinde Firuz, Kaya’ya olan sevgisini “Kaya 
dünyanın bir ucuna gidelim dese giderdim. Beni 
sevdiğini bilsem giderdim” cümlesiyle ifade et-

mektedir. Tüm bu bilgiler ışığında 9 filminde 
Firuz ve Kaya karakterlerini biseksüel yönelimli 
bireyler olarak tanımlayabiliriz. Kaya ve Firuz 
karakterleri filmin ana karakterleri olmalarına 
karşın filmin ana konusu eşcinsellik değildir. 
Ancak filmde eşcinselliğin Firuz karakteri ile 
olumlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca filmin sonun-
da Firuz’un Kaya’ya olan aşkını itiraf etmesini 
ve suçu kendi üzerine alarak Kaya’yı korumasını 
eşcinsel aşkın yüceltilmesi olarak yorumlayabili-
riz. Filmde sorguya çekilen her karakter gibi bi-
seksüel karakterler Firuz ve Kaya da filmin 
başlarında yalan söyleyen, çıkarlarına göre dav-
ranan karakterler olarak gösterilmiştir. Ancak 
filmin sonunda Firuz karakteri yukarıda da bah-
settiğimiz gibi yüceltilmiştir. Sonuç olarak filmde 
eşcinsel aşkın varlığı ve Firuz karakterinin yücel-
tilmesiyle LGBT bireylerinin temsilinin olumlu 
yönde olduğu söylenebilir. Filmin sonunda Firuz’un 
suçu üstlenmesiyle hapse girdiği tahmin edilmek-
tedir. Ancak Firuz ve Kaya ile ilgili net bir sonuç 
gösterilmemiştir.

3.2. ANLAT İSTANBUL (2005)

İstanbul’da bir gecede yaşanan beş farklı masalı 
ve bu masal kahramanlarının yollarının kesişme 
hikâyelerini anlatan, beş farklı yönetmenle çekil-
miş olan Anlat İstanbul’un senaryosu Ümit Ünal’a 
aittir.10 Batı masallarını İstanbul hikâyeleri eşli-
ğinde birleştiren ve her yönetmenin kendi tarzını 
yansıttığı Anlat İstanbul, İstanbul’un başrolde 

10 http://www.sinematurk.com/film/8601-anlat-
istanbul/, Erişim Tarihi: 17.05.2016
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olduğu, İstanbul görsellerinin bolca kullanıldığı 
fantastik ve dram türünde bir filmdir. Burada, 
filmde geçen masallardan bir travestinin canlan-
dırdığı Külkedisi hikâyesi ele alınmıştır. Filmin 
diğer hikâyeleri LGBT bireylerini içermediği için 
ele alınmamıştır. Filmin beş hikâyesinden biri 
olan Külkedisi masalına gönderme yapan bölüm, 
travesti Banu (Yelda Reynaud), Banu’yu erkek-
lere pazarlayan Recep (Şevket Çoruh), Banu’nun 
aşık olduğu Fiko (İsmail Hacıoğlu) arasında 
geçmektedir. 

Külkedisi masalına atıfta bulunan hikâyede neden 
külkedisi karakteri için travesti bir karakter yarat-
mayı Ümit Ünal, “Külkedisi için bir travesti 
seçmemin sebebi buranın insan çeşitliliği içinde 
güçlü bir renk olması” (Ümit Ünal ile mailleşme, 
2016) şeklinde ifade etmektedir. Filmin bu bölü-
münün yönetmenliğini yapan Selim Demirdelen 
yönettiği hikâye için, “Yönetmen olarak yaban-
cısı olduğum bir dünya olduğu için heyecanla 
dahil oldum projeye. Hem o dünyayı olabildiğin-
ce gerçekçi bir biçimde yansıtmaya hem de an-
latımımı, karakterlerden ve cinsel kimliklerinden 
çok, yaşanılan aşka odaklamaya çalıştım” (Selim 
Demirdelen ile mailleşme, 2016) ifadesiyle gö-
rüşünü dile getirmektedir.

Hikâyenin ilk sahnesi eşcinsel olduğu bilinen VJ 
Bülent (Bülent Çarıkçı)’in radyoda aşk üzerine 
konuşmasıyla başlamaktadır. Filmde bir ayakka-
bı dükkânında çalışan Fiko, her gün dükkânının 
önünden geçen Banu’ya aşıktır, Banu da ona. Fiko 
radyoda VJ Bülent’i dinlerken Banu, Fiko’nun 

dükkânına girer ve ayakkabı bakmak istediğini 
söyler. Bu sahnede dükkânın arka tarafına giden 
ikili arasında şu diyaloglar geçmektedir:

“Fiko: Ben hayatımda hiçbir kıza böyle bakmadım.

Banu: Ben kız değilim.

Fiko: Kadın işte, hiç fark etmez. Parasız olmaz 
dersen parayla yapalım.”   

Bu diyaloglardan Fiko’nun Banu’yu doğuştan 
kadın sandığını anlarız. Banu’nun seks işçiliği 
yaptığını bilen Fiko “Parayla olmaz dersen pa-
rayla yapalım” diyerek Banu’nun cinsel yönemi-
ne dair nefret söylemine yakın bir ifadede bulun-
muştur. Bu sahnenin devamında Banu, Fiko’ya 
olan duygularını dile getirir ve sevişirler. 

Bir sonraki sahnede Banu’yu para karşılığı cinsel 
ilişki yaşayan kadınlarla, yani ev arkadaşlarıyla 
görürüz. Evdeki kızlar Banu’nun travestiliğini ve 
kadın olmama halini gündeme getirerek onu her 
fırsatta nefret söylemi içeren sözlerle aşağılarlar. 
Bu sahnede nefret söyleminde bulunan karakter-
ler Banu’ya olan kızgınlık ve kıskançlıklarını tüm 
travestileri kapsayan ifadelerle dile getirmişlerdir. 

Takip eden sahnede eve gelen Recep, evde bulu-
nan karakterlerden Rahşan (Selen Uçer) ile Banu 
hakkında şu diyaloga girer:

“Recep: Yerine göre sizden daha kadın (Banu 
için der)

Rahşan: Allah’ın nimetiyle kulun kesip biçtiği bir 
olur mu hiç?
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Recep: Onun meraklısı ayrı, senin meraklın ayrı.”

Bu diyaloglardan anlayacağımız gibi Rahşan 
“Allah’ın nimetiyle kulun kesip biçtiği bir olur 
mu hiç?” ifadesiyle Banu’ya yönelik nefret söy-
lemini tüm travestileri kapsayan, homofobik bir 
şekilde dile getirmiştir. Yine aynı sahnede Recep’in 
“Onun meraklısı ayrı, senin meraklın ayrı” sö-
züyle de travesti meraklısı insanların olduğunu 
(kendisi gibi) dile getirerek homofobik bir söy-
lemde bulunmuştur.

Filmin bir diğer sahnesinde Banu, İstanbul’dan 
birlikte kaçmak üzere sözleştiği Fiko’nun yanına 
gitmek için evden kaçmaya çalışır. Durumu an-
layan Recep, Banu’ya şiddet uygular. Bu sırada 
Recep’in komşusu Mimi (Güven Kıraç) Banu’yu 
Recep’in elinden alır ve evine götürür. Mimi 
karakteri eşcinsel bir karakterdir. Bu sahnede 
Banu, Mimi’ye “abla” diye hitap etmektedir. 
Ancak Mimi karakteri cinsiyet değiştirmemiştir. 
Aynı zamanda da filmin ilerleyen sahnelerinde 
karşımıza çıkacak olan mafya babası Kral İhsan 
(Çetin Tekindor)’a karşı duygusal yakınlık besle-
mektedir. Bu sebeple Mimi’yi eşcinsel yönelim-
li birey olarak değerlendirebiliriz. 

Filmde Mimi’nin el hareketleri dikkat çekici bir 
unsurdur. Mimi’nin serçe parmağı sürekli hava-
dadır ve kadın gibi konuşmaktadır. Bu duruşuyla 
Mimi için yüzeysel bir eşcinsel karakteri çizilme-
ye çalışıldığı söylenebilir. Mimi’nin serçe parma-
ğı havada duran hareketleri için yönetmen Selim 
Demirdelen“Güven Kıraç’la Mimi karakterini 

çalışırken öyle bir el hareketi, bir duruş çıktı 
ortaya. Bazı sahnelere çok yakıştı. Fakat film son 
halini aldığında biraz abarttığımızı düşündük biz 
de. Keşke biraz daha az kullansaymışız” (Selim 
Demirdelen ile mailleşme, 2016) ifadesinde bu-
lunmaktadır.

Filmin bir başka sahnesinde Mimi eski arkadaşı 
mafya babası Kral İhsan’ın yanına gider. Bu 
sahnede İhsan’ın Mimi’ye “arkadaşım” deme-
sinden sonra Mimi “arkadaş mı olduk şimdi?” 
der. Burada Mimi ve İhsan arasında eskiden bir 
ilişki olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca İhsan Mimi’ye 
para yardımı teklif eder. Mimi “sadaka mı veri-
yorsun bana?” diyerek terslenir. Bu sahnede de 
İhsan’ın Mimi’ye yönelik kaba bir davranışı ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Kral İhsan karak-
teri sert, mafya babası, erkeksi yönü baskın olarak 
çizilmiştir. Ancak Kral İhsan’ın gizli gey olduğu-
nu Mimi ile geçen diyaloglarından anlarız. Kral 
İhsan karakteri gibi gizli eşcinseller için Ümit 
Ünal şunları söylemektedir: “İlk bakışta tahmin 
etmeyeceğiniz, dışarıdan hiç öyle görünmeyen 
pek çok eşcinsel var. Kırılgan, kadınsı, frapan 
kıyafetler giyen erkek eşcinseller ya da kısa saç-
lı erkek gibi davranan kadın eşcinseller de var 
elbet ama onlardan çok fazlası da var” (Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016).  Ümit Ünal’ın ifade-
lerinden de anlayacağımız gibi Kral İhsan karak-
teri her ne kadar maço gibi gözükse de eşcinsel 
bir karakterdir. 

Filmde Recep’in Banu’nun evden kaçma teşeb-
büsünde, Banu’ya şiddet uyguladığı sahne açıkça 
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gösterilmiştir. Recep, Banu’yu saçından tutarak 
dışarı sürüklemekte ve canını yakmaktadır. Banu’nun 
canını yakarken Recep aynı anda “Sen benim 
karımsın. Seni bu alemlere ben getirdim. Seviyo-
rum seni” demektedir. Bu şiddet sahnesini ve hem 
Recep’in hem diğer karakterlerin Banu’nun tra-
vesti olmasına yönelik nefret söylemlerini göz 
önüne alırsak, filmde travestilere yönelik hem 
nefret söylemi hem de nefret suçu (fiziksel şiddet) 
işlendiğini söyleyebiliriz.

Filmde Mimi karakteri yüzeysel olarak toplumun 
hafızasına kazınan eşcinsel tipleme şekliyle gös-
terilmiştir. Mimi’nin fazla abartılmış şekilde film 
boyunca havada duran serçe parmağı, el hareket-
leri ve konuşma şekliyle bir güldürü unsuru 
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak diğer 
yandan Mimi karakteri yardımsever, dost, cesur, 
bilgili olarak da yansıtıldığı için eşcinsel bireyin 
temsiline olumlu olarak yaklaşıldığını da söylemek 
gerekir.

Tüm bu veriler ışığında Anlat İstanbul’un Külke-
disi masalına atıfta bulunan hikâyesinde ana ka-
rakterlerden Banu travesti bireyi, Mimi, Kral 
İhsan ve Recep eşcinsel bireyleri temsil etmekte-
dir. Ancak filmin ana teması eşcinsellik değildir. 
Hikâyede Banu ve Mimi karakterine yönelik 
nefret söylemleri ve nefret suçları geçmektedir. 
Ayrıca Recep ve İhsan karakteri ile filmde gizli 
eşcinsellik konusu da ele alınmıştır. Filmin so-
nunda İhsan karakterinin öldürülmesi ile eşcinsel 
bireyin temsili olumsuz kılınmıştır. Banu ve Mimi 
filmde genel olarak cesur, dost, yardımsever ola-

rak gösterilmiş ve olumlu temsil edilmişlerdir. Bu 
olumlu temsil filmin sonuna da yansımış, Banu 
ve Mimi Recep’ten kaçabilmiştir. 

3.3. ARA (2008)

Ara, Ümit Ünal’ın hem senaryosunu yazıp hem 
de yönetmenliğini yaptığı, 4 arkadaşın birbirle-
riyle olan çalkantılı ilişkilerini, sırlarını, geçmiş-
lerini anlatan 2008 yapımlı dram ve psikolojik 
türde bir filmdir. Film, bir evde yaşanan, 4 kişinin 
ilişkilerini, çocukluklarından başlayarak 10 yıla 
yayan, aşk, ihanet ve kavga etrafında şekillenen 
otobiyografik bir hikâyedir (Ünal, 2012: 138). 
Ümit Ünal’ın kendi imkânlarıyla düşük bir büt-
çeyle çektiği Ara filminin başrol oyuncularından 
Veli karakteri eşcinsel olduğu için çalışmanın bu 
bölümünde filmdeki temsili açısından ele alın-
mıştır.

Ara, 4 arkadaş; Ender (Erdem Akakçe), Selda 
(Betül Çobanoğlu), Gül (Selen Uçer) ve Veli 
(Serhat Tutumluer) arasında geçen bir hikâye. 
Filmde Ender ve Gül sevgili rolünü canlandırırken, 
Selda ve Veli de evli çifti canlandırmaktadır. Veli, 
Selda ile evli olmasına rağmen eşcinsel bir ka-
rakteri temsil etmektedir. Veli karakterinin eşcin-
sel olduğunu filmin ortalarına doğru Veli’nin Gül’e 
eşcinsel olduğunu itiraf ettiği sahne ile anlıyoruz. 
Bu sahnede iş yerinden de arkadaş olan Veli ve 
Gül, Gül’ün evine gelirler. İkisi de sarhoşlardır, 
Veli; Gül’ü öpmeye başlar, bir an sonra duraksar 
ve ikili arasında şu diyaloglar geçer:
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“Veli: Her şey başka olsaydı, senin her şeyine o 
kadar aşık olurdum ki. Senin sesin, ses tonun… 
Senin bu memlekette her şeye yabancı hallerin… 
Eğer her şey başka olsaydı. Başka zaman, başka 
ahlâk, başka ülke. Ama zaman bu zaman, ülke 
acayip ülke. Bu ülkede yaşayan Veli de bir ibne. 

Gül: İnanmıyorum.

Veli: Ben de yıllarca inanmadım. Yıllarca kendi-
mi normal yapmak için, normal sanmak için o 
kadar çok uğraştım ki. 30 yaşıma kadar tam bir 
işkenceydi. Sonra yurt dışında birkaç tane saç-
malık oldu. Ama şimdi bir sevgilim var. Doğu. Üç 
buçuk yıldır birlikteyiz. Selda’yla biz normal evli 
bir çiftiz. Annem duyarsa ölür, babam…

Gül: Bu kadar gizli, kendini mutsuz hissetmeye 
ne gerek var? Bu ülkede bile bunları rahat yaşa-
yan insanlar var. Bununla baş eden bir sürü insan 
var burada bile.

Veli: Mutsuz olduğumu söylemedim Gül. Tüm 
bunlar aramızda kalacak. Söz ver.” 

Veli ve Gül arasında geçen bu diyaloglarla Veli’nin 
eşcinsel olduğunu ve bu cinsel yönelimini her-
kesten, hatta önceleri kendisinden bile gizlediği-
ni anlıyoruz. Veli’nin gizli gey olması konusunda 
Ümit Ünal şunları söylemektedir: “Veli aslında 
9’daki Firuz gibi gizli yaşayan ve hayatını tama-
men bu gizlilik üzerine bir dengede kurmuş bir 
karakter. Hayatı yalan üzerine kurulu yani. Eş-
cinsel olduğunu büyük bir soğukkanlılık ve ras-

yonalizasyon ile gizliyor” (Ümit Ünal ile mail-
leşme, 2016).

Eşcinselliğini gizleyen Veli aynı zamanda Selda 
ile evlidir. Selda ile evli olmasının nedeninin 
eşcinselliğini gizlemek için olduğunu söyleyen 
Ümit Ünal, insanının arzularının tek tek etiketle-
nemeyecek kadar karmaşık olduğunu, bu sebep-
le Veli karakteri için biseksüel veya eşcinsel gibi 
kalıp bir yargı kullanmamamız gerektiğini söyle-
mektedir (Ümit Ünal ile mailleşme, 2016). 

Veli filmde evli olmasının yanı sıra, hem Gül’e 
karşı bir şeyler hissettiğini söylemekte hem de iş 
arkadaşı Doğu ile eşcinsel bir ilişki yaşamaktadır. 
Ümit Ünal’ın da ifade ettiği gibi Veli’yi biseksü-
el şeklinde tek tipleştiremesek de onun eşcinsel 
yönelimli bir birey olduğunu söyleyebiliriz.

Veli ve Gül arasında geçen bu diyalogda Selda’yla 
evliliği için “normal bir çiftiz”, “annem duysa 
ölür” demesi aslında kendisinin de eşcinsel ol-
duğundan utandığını ve bunu hem kendisi için 
hem de ailesini düşünerek sakladığını göstermek-
tedir. Ümit Ünal’ın bu konuyla ilgili “Veli eşcin-
sel olduğunun ortaya çıkmasından delicesine 
korkuyor. Neredeyse homofobik bir gey” (Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016) ifadesinden de anlaya-
cağımız gibi Veli, “içsel homofobi”11 yaşamakta-
dır.

11 Homofobi, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. 
Eşcinsel bireye karşı duyulan nefret en sık 
karşılaşılanıdır. Bir diğer durum, kişinin başkaları 
tarafından eşcinsel olarak görülmesinden duyduğu 
korkudur. Bir diğeri de kendi cinsine karşı hissettiği 
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Filmin bir diğer önemli sahnesi de Selda’nın 
Ender ile ilişki yaşadığını ve hamile olduğunu 
öğrenen Veli’nin Ender ile konuştuğu sahnedir. 
Bu sahnede Veli, Ender’e kendisinin eşcinsel 
olduğunu öğrendiğini bilmeden şunları anlatmak-
tadır:“17-18 yaşımdan beri hep bir şey aradım. 
Bir denge. Herkesi kafamdaki gibi bir yere otur-
tabilmek için. Kendimi tanımak, ben buyum, bu 
da budur diyebilmek için çok uğraştım. Ama son 
3-4 yıldır taşlar yerine oturdu.”

Veli bu ifadesinden sonra Ender’i hayatındaki 
dengeyi bozmaması konusunda uyarmaktadır. 
Veli’nin cümlelerinden de anlayacağımız gibi, 
dengeden kastı cinsel yönelimi konusundaki ka-
rarsızlığıdır. Veli, üç buçuk senedir hem Doğu’yla 
gizli bir ilişki yaşamakta, hem Selda’yla evliliği-
ni sürdürmekte ve bu şekilde hayatında bir denge 
kurduğuna kendisini inandırmaktadır. Veli’nin 
eşcinsel olduğunu öğrenen Gül, kendisini Veli’yle 
aldattığı yönünde suçlayan Ender’e bunu söyler 
ve ikili arasında şu diyaloglar geçer:

“Gül: Veli gey. İnanmıyorsan kendin sor.

Ender: Ben Veli’ye? Arkadaşım sen ibne misin? 
Diye soracağım ha? Böyle şeylerin normal iki 
erkek arasında konusu olmaz, konuşamayız.

Hayatı boyunca ibne olduğunu saklayan birine 
nasıl güveneceksin?

çekimden duyduğu korkudur. Bu da içsel homofobi 
şeklinde adlandırılır (Karadağ, 2008: 11)

Gül: Şirkete ilk girdiğinden beri benden hoşlanı-
yormuş. Eşcinselliğini herkesten saklıyormuş, 
annesi, babası…

Ender: Harun amca evet ya… Adam subay bir 
de ya.

Sevgilim en yakın arkadaşımla yatmış, ibneymiş 
bir de.”

Ender ve Gül arasında geçen bu diyaloglarda 
Ender’in Veli’ye yönelik “ibne”, “böyle şeylerin 
normal iki erkek arasında konusu olmaz” ifade-
lerinde cinsiyetçi söylemlerde bulunmaktadır. 
Veli’nin cinsel yönelimini “normal dışı” bulan 
Ender ayrıca Veli’nin babasının “subay” olduğu-
nun altını çizip, eşcinselliği kabul etmeyeceğini 
ima ederek, toplumsal olarak alışıldık olan Türk 
erkeğinin askerlik görüşüne atıfta bulunmuştur. 

Ender’in Veli’ye yönelik heteroseksist söylemle-
ri için Ümit Ünal, Ender’le bu konuda ortak bir 
nokta bulmalarının görüşleri itibariyle imkânsız 
olduğunu ifade etmektedir (Ümit Ünal ile mail-
leşme, 2016). Ümit Ünal’ın ifadelerinden Ender’in 
Veli’ye yönelik sözlerinin görüş ayrılığından 
kaynaklandığını, filmin genel olarak eşcinsel bi-
reylere (Veli) yönelik kasıtlı bir nefret söylemi 
barındırmadığını söyleyebiliriz.

Tüm bu veriler ışığında Ara filminin ana teması 
eşcinsellik olmamakla birlikte, filmin ana karak-
terlerinden Veli’nin eşcinsel bir bireyi temsil et-
tiğini söyleyebiliriz. Filmde Ender’in Veli’ye 
yönelik “ibne”, “normal değil” gibi söylemleri, 
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yönetmen Ümit Ünal ile yapılan röportajdan 
anlaşılacağı üzere kasıtlı olmayıp, karakterler 
arasındaki görüş farklılığından dolayı kullandığı 
söylemler olması sebebiyle, filmde genel olarak 
eşcinsel bireylere yönelik nefret söylemi vardır 
demek objektif olmayacaktır. Ancak Veli karak-
terinin kendi içinde homofobik bir tutumunun 
olduğunu yönetmenle yapılan röportajdan da 
yararlanarak söyleyebiliriz. 

3.4. NAR (2011)

Yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı 2011 ya-
pımlı Nar filmi, tek mekânda geçen ve bir kadının 
(Serra Yılmaz) kendi adaletini aramasıyla başlayan 
bir öyküyü içermektedir. Nar, aynı zamanda 
apayrı şeylere inanan 4 kişinin adalet konusunu 
ve kendi yarattıkları inanç dünyalarını sorgulayan, 
yarım gün gibi kısa bir sürede geçen bir filmdir. 

12  Dört başrollü bir film olan Nar, birlikte yaşayan 
lezbiyen çift Sema (İdil Fırat),  Deniz (İrem Ak-
tuğ) ve falcı Asuman (Serra Yılmaz), apartman 
görevlisi Mustafa (Erdem Akakçe) karakterleri 
üzerinden toplumsal sorunlara, adalet ve vicdan 
duygusuna, belirsizlik ve güvensizlik ortamına, 
batıl inançlar ve bilimin çatışmasına ve empati 
duygusuna odaklanmaktadır (Ünal, 2012: 180-
181). Nar, Sema (İdil Fırat) ve Deniz (İrem 
Aktuğ)’in yaşadığı evde, tek mekânda geçen bir 
filmdir. Sema karakteri bir doktor, Deniz ise 
oyuncu adayıdır. Filmin ilk sahnesinden izleyici-
ye Deniz ve Sema’nın lezbiyen bir ilişki yaşadı-

12  http://www.nar-film.com/tr/default.html, Erişim 
Tarihi: 19.05.2016

ğı bilgisi Sema’nın Deniz’e bıraktığı mektup ile 
verilir. Deniz uyandığında Sema’nın “Çok güzel 
uyuyordun. Ararım sonra. Meleksin sen” mektu-
bu ile karşılaşır. Filmin devam eden sahnesinde 
ise Sema, Deniz’i telefonla aradığında, Deniz 
telefona “Naber aşkım?” şeklinde yanıt verir.

Film, Asuman (Serra Yılmaz)’ın Sema ve Deniz’in 
evine falcı kılığında girip, Deniz’i rehin almasıy-
la devam eder. Asuman’ın asıl derdi ise, torununun 
ölümüne neden olarak “annenin kusuru” şeklinde 
rapor veren doktor Sema iledir. Filmde herkesin 
hayatına etki eden Asuman karakteri için Ümit 
Ünal şunları söylemektedir: “Kendi adaletini 
sağlamak üzere boyundan büyük işlere kalkışan, 
çok ezilmiş ve acılar çekmiş ve bu yüzden her 
şeye inancını kaybetmiş çaresiz bir kadının 
hikâyesiyle başlıyor film. Onun yol açtığı olaylar 
başka üç insanın hayatını temelden değiştiriyor” 
(Ünal, 2012: 180).

Ümit Ünal’ın da belirttiği gibi Asuman’ın kızı 
için adalet arayışı filmdeki diğer üç karakterin de 
hayatını etkiler. Eve doktor Sema’ya fal bakmak 
üzere gelen Asuman’ı Deniz “Ben Sema’yım” 
deyip yalan söyleyerek eve alır. Deniz’e ilaç 
verip hareketsiz kalmasını sağlayan Asuman, 
Deniz’in Sema olmadığını daha sonraları fark 
ediyor. Deniz’in çığlıklarını duyan apartman 
görevlisi Mustafa (Erdem Akakçe) ise eve gelip 
Asuman tarafından rehin alınan ikinci isim olur. 
Sema eve gelene kadar film, Asuman, Deniz ve 
Mustafa arasındaki olaylar ile ilerler.
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Filmde genel olarak Deniz ve Sema arasındaki 
ilişki şefkat ve aşka dayalı olarak tüm açıklığıyla 
yansıtılmıştır. Örneğin filmin ilerleyen sahnele-
rinde Deniz, Asuman’a Sema ile ilişkisini şu di-
yaloglarla anlatmaktadır:

“Asuman: Bu Sema senin neyin oluyor?

Deniz: Her şeyim benim. Dostum, hayat arkada-
şım, eşim, karım, kocam, kuşum, çiçeğim, her 
şeyim. Anladın mı? Nereden anlayacaksın? Senin 
dünyanda böyle bir şey yok. Senin dünyan şu 
kadar. Ev, temizlik, koca… Bir kadın bir kadının 
her şeyi olmuş. Anlayamazsın.”

Bu diyaloglar esnasında Asuman ve Asuman’ın 
rehin aldığı apartman görevlisi Mustafa herhangi 
bir tepki vermemiştir. Filmde genel olarak Deniz 
ve Sema’nın ilişkisine ve lezbiyenliğe dair her-
hangi bir nefret söylemine rastlanmaz. Filmde 
Sema ve Deniz’in arasındaki sorunlar da lezbiyen 
olmalarından değil, Sema’nın yalan söylemesin-
den ve ikili arasındaki empati yoksunluğundan 
kaynaklanmaktadır. Ümit Ünal bu konuda şunla-
rı dile getirmektedir:

“Öncelikle kendi cinsel kimliğim nedeniyle, ken-
di yaşadığım meseleleri işlerime yansıttığımı 
söyleyebilirim. Sonuçta hemen hemen tüm işleri-
min “otobiyografik” bir tarafı var. Türk filmle-
rinde (ve birçok yabancı filmde de) gey karakter-
ler ancak karikatürize tiplemeler ya da kötü çi-
zilmiş yan karakterler olarak yer bulabiliyor. Bir 
adam katil olacaksa aynı zamanda gey oluyor 
mesela. Ya da gay olduğu için ilk kurban o oluyor. 

Çünkü bu filmler tamamen heteronormatif göz-
lüklerle bakan erkek ya da kadınlar tarafından 
yazılmış, çekilmiş filmler. Ben eşcinsellere dışa-
rıdan ya da yukarıdan değil içeriden bakmaya 
çalıştım. Onların cinsellikten kaynaklanan sorun-
ları yanı sıra, her insan gibi yaşadıkları cinsellik 
dışındaki ‘normal’ sorunlarını da anlatmaya 
gayret ettim. Mesela Nar filmindeki Sema ve 
Deniz’in aralarındaki sorunlar lezbiyen olmala-
rından kaynaklanmıyor. Sema’nın güç için yalan 
söylemesinden kaynaklanıyor. Film onların lez-
biyen olmasını hikâyenin temel meselesi olarak 
ele almıyor, hikâyenin anlatmak istediği mesele 
farklı, lezbiyenlik sadece hikâyenin fonu, üstünde 
fazla durulmayan bir konu. Amacım eşcinsel 
karakterleri normalleştirmek ve eşcinselleri gö-
rünür kılmak. ‘Evet, lezbiyenler, yıllarca beraber 
yaşayan bir çiftler, şimdi başka sorunları tartışa-
lım’ diyor film” (Ümit Ünal ile mailleşme, 2016). 

Ümit Ünal’ın ifadelerinden de anlayacağımız gibi 
filmin ana teması lezbiyenlik veya lezbiyen aşk 
değildir. Sema ve Deniz karakterinin arasındaki 
sorun da lezbiyen olmalarından ve ilişki yaşama-
larından kaynaklanmamaktadır. Ümit Ünal, Deniz 
ve Sema karakteri ile lezbiyenliği normalleştirmiş, 
lezbiyen aşkı görünür kılmış ve çiftin başka so-
runlarını filmin konusuna yansıtmıştır.

Doktor Sema, yalan rapor yazdığını onayladığı 
için Deniz bu duruma“Sema öyle şey yapmaz, 
Sema yapmadım de, lütfen” şeklinde tepki gös-
terir. Sema ise Deniz’i dinlemeden, Asuman’a bu 
durumu başka yollarla halledelim diyerek onu 
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ikna etmeye çalışmaktadır. Deniz, Sema’ya 
“Korktuğun çekindiğin bir şey mi var?” diyerek 
işin aslını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu kısımda 
filmin ana konularından olan empati duygusunu 
açığa çıkaracak Sema ve Deniz arasında şu diya-
loglar geçer:

“Sema: Deniz ne olur yapma. Anlamaya çalış. 
Hayat, dünyanın işleyişi…

Deniz: Ben hayatı anlamıyorum. Oraya mı gele-
cek. Bir bebek senin çalıştığın serviste ölmüş. 
Annenin kusuru diye rapor yazılmış ve sen imza-
lıyorsun. Annenin hayatı mahvoluyor. Ve dünya 
böyle işliyor. Ben mi anlamıyorum. Seninle bir-
likteliğimiz beş seneyi geçti. Benden bile, en 
sevdiğinden, en yakınından. Ben mi anlamıyorum? 

Sema: Evet anlamıyorsun canım. Dünya böyle 
işliyor. Anlayamıyorsun çünkü sen bunları hiç 
düşünmedin hayatında. Çünkü senin dünyan şu 
kadar. Şu kadarcık. O dünyada ben varım, aşk 
var, sevgi, çiçekler, böcekler, ailen var belki. Sev-
gili annen, baban. Solcu, emekli öğretmenler, 
idealistler. Kediler, başka yumuşak ufak mahluk-
lar. Sümerce, çivi yazısı, Hammurabi, oyuncu 
olma hayallerin var.  İki tane özel kurs, üç tane 
oyunda yan roller. Çay, kahve, güzel şarap. Senin 
dünyan bu. Cici kız dünyası. 

Deniz: Cici kız dünyası mı?

Sema: Bu ev nasıl dönüyor bilmezsin sen. Tatil-
lere nasıl gidiliyor, Londra’ya ya da New York’a 
nasıl uçuyoruz biz? Aklın ermiyor hesaplara. O 

yediğimiz yemekleri, gittiğimiz spor salonunu ya 
da yüzme havuzunu kim ödüyor, nasıl ödüyor? 

Deniz: Ben mi istedim? Gitmesek de olur.

Sema: Hiç kendi paranı kazandın mı sen? Baş-
kalarının hayatları onların sorumlulukları bindi 
mi senin omzuna? Sen benim emrimde kaç kişi 
var biliyor musun? Kaç kişi ekmek yiyor sadece 
o servisten (Asuman’ın torununu muayene ettiği 
servis). Üstümde kaç kişi var. Ben kimlere ne 
raporlar vermek zorundayım, ne ecel terleri dö-
küyorum. Sen bunu biliyor musun? Kaç kişinin 
yerimde gözü var. Kaç tane kurt sıraya girmiş, 
zayıf bir anımda kıstırıp boğuvermek için bekli-
yorlar. Bu kadın (Asuman) savcılığa gidip suç 
duyurusunda bulunsa, bu bebek olayı televizyona 
ya da gazeteye çıksa sen bize neler olur bunu 
düşünebiliyor musun? Sen bir insanın hayatı 
boyunca biriktirdiği her şey, bütün eğitimi, bütün 
emeği, kariyeri, tecrübesi her şeyi böyle bir anda, 
bir saatte nasıl harcanabilir? Sen bunu düşüne-
biliyor musun?! Sen bunu bilemezsin. Çünkü 
senin böyle bir eğitimin yok. Senin böyle bir ka-
riyerin, bir tecrüben yok. Senin kaybedecek bir 
şeyin yok. Bazen doğru olan, yanlıştır. Bazen daha 
büyük kötülükler olmasın diye küçük kötülüklere 
izin verilir. Evet bir bebek ölür bazen. Kaza, kader 
ya da alın yazısı olabilir. Ardından bazılarının 
hayatı yanar, bazıları kendilerini kurtarır. Doğa 
böyle işliyor. Gücün kadar varsın, talep ettiğin 
kadar varsın. Ama sen bunları anlayamazsın. Sen 
romantiksin. Senin romantik olmaya imkânın var. 
Cebinde harçlığın var, sana bakan eden, seni 
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seven birileri var. Sen böyle aklın bir karış hava-
larda hercailik et. Otuz yaşında çocuk gibi hayal 
dünyasında yaşa. Hiç büyüme, hatta benim kılı-
ğıma gir, Sema ol, rezil et beni. Her şeyi böyle 
bir anda çöpe at. 

Deniz: Sen Sema değilsin, Sema olamazsın.

Sema: Bana ahlak dersi verme. Bu gerçek hayat. 
Aç gözlerini de bak. “     

Sema ve Deniz arasında geçen bu diyaloglar, 
karakterler arasında empati kurulamamasını an-
latan filmin en önemli sahnesidir. Hatırlanacağı 
gibi Deniz’in Asuman’ı “Senin dünyan şu kadar” 
deyip aşağılayıcı bir konuşma yaptığı sahne ile 
Sema’nın Deniz’e aynı şekilde “Senin dünyan şu 
kadarcık nasıl anlayacaksın” dediği sahnedeki 
diyaloglar aynıdır. Yönetmen filmde “Aslında 
hepimizin hayatı böyle, bir üstümüzde duran için 
bizim hayatımız ‘şu kadarcık’ ” (Ünal, 2012: 202) 
mesajı verip, Asuman ve Deniz karakterlerini aynı 
çerçevede tutarak empati konusunu işlemiştir.

Filmin ilk sahnesinde Sema ve Deniz’in oturduğu 
evin kapısını çalan Asuman, filmin son sahnesin-
de Deniz rolüne geçmiştir. Aynı şekilde Deniz de 
Asuman rolüne geçmiştir. Yönetmen filmin fina-
linde empati duygusunun altını çizerek, “benim 
yerimde sen, senin yerinde ben olabilirdim” (Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016) demek istediğini belir-
tir.. Nar’ın bu son sahnesi ile ilgili Ümit Ünal 
ayrıca şunları dile getirmektedir:

“Filmi anlatırken şöyle diyordum: Hepimiz nar 
taneleri gibiyiz. Bir yandan birbirimize çok ben-
ziyoruz, bir yandan da apayrıyız, ama bizi bir 
arada tutan bir kabuk var. Bu kabuk nedir? Bir-
birimize duyduğumuz güvendir, inançtır. Bu or-
tadan kalkarsa, o nar çatlar ve taneler her yere 
dağılır. Asuman çok rahat, doktor Sema ya da 
Deniz olabilir. Deniz rolündeki kız da gecekon-
dulu bir falcı olabilirdi. Kapıcı o kılıkla karşısına 
kim çıkarsa çıksın aynı sert tavrı gösterecekti. 
Onun altını çizmek, hikâyeyi dairesel hale getirmek 
için bulduğum bir final” (Ünal, 2012: 210).

Ümit Ünal’ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere 
Nar, güven, empati, vicdan konularını bir arada 
işleyen, hepimizin nar taneleri gibi birbirine bu 
olgularla tutunduğunu dile getiren bir filmdir. 
Filmin belirtilen son sahnesinin izleyici tarafından 
yoruma açık bulunması hakkında Ümit Ünal,“Filmin 
sonu çok da yoruma açık değil aslında. Empati 
fikrinin altını çizmek için böyle yaptım. Ama 
seyredenlerin çoğu bu kadar basit bir fikir yerine 
daha karmaşık manalar bulmaya çalıştı, itiraf 
edeyim bugün yapsam o finali koymazdım” (Ümit 
Ünal ile mailleşme, 2016) yorumunu yapar.

Nar’da Sema ve Deniz’in ilişkisine dair cinsel 
içerikli bir sahne bulunmamaktadır. Sema ve 
Deniz arasında şefkat ve aşka dayalı bir ilişki 
olduğunu Sema’nın Deniz’le konuşurken yana-
ğına dokunduğu, Asuman olayında onu yatıştır-
maya çalıştığı sahnelerden ve eve geldiğinde 
Deniz’i öperek uyandırdığı sahnelerden anlaya-
biliriz. 
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Filmin en önemli sahnesi olan final sahnesinde 
Sema, Deniz’e bağırarak “Senin dünyan bu ka-
darcık, anlayamazsın” demektedir. Bu sahnede 
Sema’nın “Bu ev nasıl dönüyor haberin var mı?”, 
“Tatillere nasıl çıkıyoruz, kim ödüyor hepsini?” 
gibi cümleleriyle evde maddi yönden baskın 
karakter olduğunu anlıyoruz.  Ayrıca Ümit Ünal 
Sema karakterinin Deniz’e karşı ‘gerçekçi’ ko-
nuşmasıyla iktidarı temsil ettiğini şu şekilde an-
latmaktadır: 

“Bu kadar gerçekçi konuşan bir kadın aslında 
iktidarı temsil ediyor. Sema bir seçim yapmış, tüm 
hayatını ona göre düzenlemiş, ona göre de kafa-
sında rasyonalize etmiş seçimlerini. ‘Büyük kö-
tülük olmasın diye küçük kötülüklere izin verile-
bilir’ diyor. Bir bebeğin ölmesi onun için küçük 
bir kötülük. Böyle bir şey yapan, böyle konuşan 
bir kadın erkek dünyasını, iktidar dünyasını tercih 
etmiştir. Böyle çok insan var (Ünal, 2012: 202). 
Hem evde hem de Deniz’e karşı iktidarı temsil 
eden Sema, Deniz’e “Bazen büyük kötülükler 
olmasın diye küçük kötülüklere izin verilir” diye-
rek kendi hayatında belirlediği görüşü de ifade 
etmiş oluyor. 

Tüm bu veriler ışığında, Nar’ın ana karakterle-
rinden Sema ve Deniz’in lezbiyen çifti canlandır-
dığı, ancak ana temasının lezbiyenlik olmadığı 
bir film olduğunu söyleyebiliriz. Filmde LGBT 
bireylerine yönelik herhangi bir nefret söylemi 
izlenmemiştir. Lezbiyen karakterlerden Sema, 
iktidarı temsil edecek şekilde, baskın, kariyeri ve 
gücü uğruna işlenen suçlara göz yumacak bir 

kadın olarak çizilmiştir. Ancak Ümit Ünal’ın Sema 
karakterini bu şekilde göstermesinin sebebi LGBT 
bireylerinin temsiline yönelik bir olumsuzluk 
değil, iktidara yönelik bir eleştiridir. Filmin diğer 
lezbiyen karakteri Deniz ise Sema’dan daha naif 
bir karakter olarak çizilmiştir. Ayrıca filmde tıpkı 
9 (2002)’da Firuz’un Kaya’ya olan aşkını anlat-
tığı sahneye benzer olarak Deniz’in Sema’ya olan 
aşkını anlattığı sahne ile lezbiyen aşkın yüceltil-
diğini söyleyebiliriz. Nar, uzun yıllar birlikte 
yaşayan lezbiyen bir çiftin cinsel yönelimlerine 
değil, başka sorunlarına odaklanarak, lezbiyenli-
ği normalleştirmiş ve görünür kılmıştır. Bu yö-
nüyle Nar, Türkiye Sineması’nda 2000’li yıllar 
döneminde LGBT bireylerinin temsili yönünden 
olumlu sayılabilecek önemli bir filmdir. 

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Türkiye’de görünürlükleri günümüze dek giderek 
artan LGBT bireyleri hem medya hem de sinema 
alanında olumlu ve olumsuz yönde temsilleriyle 
çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada yapılan ince-
lemeler doğrultusunda, sivil toplum örgütlerinin 
yapmış oldukları nefret söylemi izleme raporları 
ile LGBT bireylerinin hem geleneksel medyada 
hem de dijital medyada nefret söylemi ve homo-
fobik bir tutumla temsil edildiği görülmüştür. 

Sinema, toplumsal söylemleri filmler aracılığıyla 
topluma yayan ideolojik bir unsur görevini taşı-
maktadır. Heteroseksist düzenin hâkim olduğu 
toplumda özellikle popüler sinema, LGBT birey-
lerinin nefret söylemleri ve homofobi ile temsil 
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edildiği filmleri topluma yayarak, heteroseksüel 
düzeni korumayı hedeflemektedir. Türkiye 
Sineması’nda eşcinsel izlerin görülmeye başlan-
dığı 1960’lı yıllarda LGBT bireyleri hem dönem 
filmlerinde hem de 60’lı yılların seks filmlerinde 
güldürü unsuru olarak kullanılmıştır. 90’lı yıllara 
gelene kadar filmlerdeki temsilleriyle sömürülen 
LGBT bireyleri, 90’lı yıllarda çekilmeye başlanan 
eşcinsel temalı filmlerle olumlu temsil edilmeye 
başlanmıştır. Ancak hem 90’lı yıllarda hem de 
2000’li yıllarda çekilen eşcinsel temalı filmlerde 
LGBT bireylerine yönelik nefret söylemi ve ho-
mofobik dil azımsanamayacak kadar yoğun 
kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmada 2000’li yıllar Türkiye Si-
neması’nda Ümit Ünal’ın Dokuz (2002), Anlat 
İstanbul (2005),  Ara (2008) ve Nar (2011) film-
leri LGBT bireylerinin temsili bağlamında ince-
lenmiştir. İncelenen filmlerde LGBT bireylerine 
yönelik nefret söylemlerinin olup olmadığı ve 
filmlerin homofobik bir tutumunun olup olmadı-
ğı izlenmiştir. Sonuç olarak, Ümit Ünal’ın ince-
lenen Dokuz (2002), Ara (2002) ve Nar (2011) 
filmlerinde homofobik bir dilin olmadığı, LGBT 
bireylerine yönelik kullanılan sıfatların (ibne, 
normal değil vb.) heteroseksist düzenin cinsiyet-
çi söylemini benimseyenler tarafından merkezde-
ki karakterlere yönelik olarak kullanıldığına 
rastlanır. Ümit Ünal’ın Anlat İstanbul (2005) 
filminde ise LGBT bireylerine yönelik hem nef-
ret söylemi hem de nefret suçu (fiziksel şiddet) 
izlenmiştir. Ancak diğer filmlerden farklı olarak 

Anlat İstanbul (2005)’da ele alınan hikâyenin 
yönetmenliğini Ümit Ünal yapmamıştır.

İncelenen filmlerden Ara (2002), Dokuz (2002) 
ve Nar (2011)‘da LGBT bireylerinin hem eşcin-
sel yönelimlerini itiraf etmesi hem de aşık olduk-
ları kişiye olan duygusal itirafları sebebiyle eş-
cinsel aşkın yüceltildiği sorgulanmıştır. Ayrıca 
Nar (2011) filminde LGBT bireylerine yönelik 
hiçbir nefret söylemi geçmemesi ve cinsiyetçi 
sıfat kullanılmaması sebebiyle Nar (2011)’ın 
Türkiye Sineması 2000’li yıllar dönemi LGBT 
bireylerinin temsilinde en olumlu filmlerden biri 
olduğu söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In Turkey LGBT individuals who are being more and more in the spotlight day by 
day are represented by arguments of “hatred” in media and movies. In this study how LGBT indi-
viduals are represented in Turkish movies and Umit Unal’s movies with the theme of same gender 
relationships is investigated. Objective: Purpose of this study is to observe how LGBT individuals 
who are being more and more in the spotlight day by day and the comments of “hatred” expressed 
about these people are represented in media and movies in Turkey. As a sample Umit Unal’s movi-
es about LGBTs was used. Content: Homophobic approach to LGBT people and comments of 
hatred about these individuals are seen in extensively in Turkish media is also a tool which conveys 
a social set of rules which has an important influence on how our sexual identity is shaped. Male 
dominant culture and the government acts as a catalyzer during this process. As a result, identities 
that are defined by this social set of rules internalize the government’s and media’s propaganda. This 
attitude of “hatred” aimed at LGBTs is possible by the conversion of identity performances in media 
to hatred performances. Media conveys this message of hatred to masses and this makes “hatred” 
normal and legitimate. New communication technologies enable “hatred” and the crime caused by 
it to move beyond boundaries and spread globally (Ozarslan, 2013: 353-356). Cinema as an impor-
tant entity of the society takes a proactive role in the construction of social memory by employing 
cultural representations and constructing social reality. Movies convey social messages to the audi-
ence using cinematic storytelling. Images used in films have the function of making social values 
legitimate and they defend an ideology by using arguments. Robin wood, a movie critic, says that 
especially films about species have positive approach to heterosexuality while homosexuality is 
excluded (Ozarslan, 2013: 194). Since the early years of cinema gay, lesbian and trans identities have 
been used as an element of humor. This lasted until the concept of “queer cinema” emerged. End of 
60’s and early 70’s was an important milestone of the gay/lesbian movement. Following this era gay, 
lesbian and trans identities started showing up in films more and more, even they became the main 
character (Ozarslan, 2013: 194). Until the queer cinema age LGBTs were used as nasty elements of 
humor and humiliation such as the lesbian vampire, sadistic gay guy. The first film which gays were 
represented as an element of humor was the (Gay Brothers 1980). In the film there is a scene whe-
re two gay man have a waltz dance together. Also, gay characters were pictured as anarchist mons-
ters in horror movies such as Dracula’s Daughter (1936) and Frankenstein (1931). In films like 
Lawrence of Arabia (1962), 007 James Bond, From Russia with Love gays (1963) are pictured as 
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lethal characters with an exaggerated nastiness. LGTB individuals who were pictured s sadistic, 
monstrous, rapist, vampire characters took the stage more and more in 1980s when the Queer mo-
vement started. Turkish cinema started taking shape in 1980’s when political chaos and disintegra-
tion of society occurred. This transformation which later turned into the new cinema of 2000’s was 
based on opposing concepts like Kurdish political movement, environmentalist movements, women’s 
movement, gay’s freedom movement. New cinema created a new memory which included repre-
sentations of what was excluded from the legal film frame. Movies which contained the acceptance 
and networking of the unfamiliar started being filmed in 1990’s. Number of movies which question 
the heteronormative argument increased in number in 2000’s but not a lot. Transformation of how 
LGBTs was being represented can be explained by the existence of an opposition which gained more 
and more power, individuals’ ascendant arguments and by opposing the society with a critical app-
roach to heteronormative ideology (Altun, 2015: 94-99). When studies about Turkish cinema before 
1990’s is inspected, apparently homosexuals are used as elements of humor. In movies which they 
are not represented as elements of humor subtle messages about gays and lesbians are conveyed and 
characters’ sexual inclinations are not obviously displayed. In 1990’s number of films which feature 
LGTBs and a positive approach to them can increased but homophobia and “hatred” could still be 
observed. By the year 2000 number of films which LGTBs can be seen as the main character inc-
reased. In many of Umit Unal’s films, who’s known as a Yesilcam movie director and a new era 
movie director of the 2000s positive aspects of LGTB’s can be seen. In this study Unal’s movies 
titled 9(2002), Anlat İstanbul (2005), Ara (2008) and Nar (2011) are studied in the context of how 
LGTBs are portrayed. In Unal’s 9 (2002) film we can define Firuz and Kaya characters as individu-
als who are bisexually inclined. Although Kaya and Firuz characters are the main characters of the 
film, the theme is not homosexuality. We can also interpret the fact that how Firuz confesses her love 
for Kaya at the end of the film and takes responsibility of the crime in order to protect Kaya as 
honoring of bisexual love. In this film like every other character who was cross- questioned bisexu-
al characters Firuz and Kaya are also portrayed as characters who lie for their benefit. But at the end 
of the film Firuz is honored as mentioned above. As a result, we can say that there is a positive 
portray of the LGTB character. At the end of the film Firuz takes responsibility for the crime and 
goes to prison but there is no clear conclusion to Firuz and Kaya’s story. Unal’s Anlat İstanbul (2005) 
film refers to Cinderella story. Banu who is one of the main characters is a transvestine, Mimi, Kral 
İhsan and Recep are homosexuals. The theme of the movie is not homosexuality. We can say that 
the movie has a homophobic approach to homosexuals when we consider the speech of hatred aimed 
at bisexuals and the crime caused by it. Also the concept of subtle homosexuality is shown by inc-
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luding characters Recep and İhsan. At the end of the movie İhsan is killed representing a negative 
approach to the homosexual individual. Banu and Mimi are portrayed as brave, friendly and helpful 
characters and shown as positive characters. This positive representation is also shown at the end of 
the movie, Banu and Mimi runs away from Recep. The main theme of Unal’s Ara (2008) film is 
not homosexuality but we can say that Veli represents a homosexual individual. Although Ender uses 
some slang words when addressing Veli such as “not normal, gay” according to the interview done 
with director Umit Unal these slang words are not placed intentionally in the script, therefore it 
would not be objective to conclude that there is “hatred” towards gays. However, based on the same 
interview we can say that the Character Veli has a homophobic attitude. Unal’s last film which is 
studied Nar (2011) is not film about lesbians but main characters Sema and Deniz are lesbians. In 
this film there is no speech of hatred aimed at LGBT people. One of the lesbian characters Sema, is 
a dominant and powerful character who can overlook the crime. For the sake of her career and power. 
This represents the government. However, Umit Unal portrayed Sema like this not because of a 
negative approach to LGTB personalities but this is a criticism to the government. The other lesbian 
character Deniz is portrayed as naiver. Also we can say that lesbian love is honored in the movie 
because of the scene where Deniz tells her love for Sema just like Firuz tells Kaya in the film 9 
(2002). Nar focuses on problems of a lesbian couple other than their sexual preferences making 
being a lesbian normal and visible. Nar is an important film in Turkish cinema which was filmed 
during 2000s because of the way how LGTBs are portrayed. Findings & Conclusion: In this study 
Turkish cinema of 2000s particularly Umit Unal’s films was inspected whether there is an attitude 
of “hatred” and whether the films have a homophobic approach. As a result, in the films Dokuz 
(2002), Ara (2002) and Nar (2011) it is shown that there isn’t a homophobic approach and the slang 
language used “not normal, gay”was used to criticize the heterosexist system. In Ümit Ünal’s Anlat 
Istanbul (2005) film hatred aimed at LGTBs and crime caused by hatred (physical violence) is ob-
served. Different than other movies in Anlat Istanbul (2005) film the story told was not converted 
to cinema and directed by Umit Unal. Among the movies studied, in the films Ara (2002), Dokuz 
(2002) and Nar (2011) gay/lesbian love is honored this is shown by LGTBs confessing their sexual 
inclinations and their subject of romantic interest. Also in the movie Nar (2011) there aren’t any 
sexist comments and there are no expressions of hatred. Therefore, this movie is the one which has 
the most positive representation of LGTBs in Turkish cinema during 2000s.
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DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 
DENEME1

AN ESSAY ABOUT RELATION OF RELIGION AND SOCIETY AT 
DIVANU LUGATIT TURK

M. Selda KARAŞLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara / Türkiye

Öz: Divanü Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından 
Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapçaya denk 
bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır. Türk söz-
lükçülük geleneğinin ilk eseri olması ve döneminin geleneği, 
göreneği, kültürü, dini, dili vb. hakkında bilgiler vermesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Din, insanlık tarihi 
kadar eski bir olgudur. Türkler, geçmişten günümüze kadar 
farklı dinlere inanmışlar ve bu dinlere ait birçok kelime söz 
varlıklarına girmiştir. İslamiyet 10. yüzyılda Türkler arasında 
sosyal ve ekonomik sebepler, İslamiyet’teki cihat ve gaza 
anlayışı ile Türk-Cihan hâkimiyeti düşüncesinin benzerlik 
göstermesi, eski Türk toplumlarında sosyal sınıfların olmaması 
ve İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması, her iki 
düşüncede halkın huzur ve mutluluğunun gözetilmesi gibi 
nedenlerden yaygınlık kazanmıştır. Divanü Lügati’t-Türk’ün 
yazıldığı döneme baktığımız zaman Türklerin İslamiyet’i 
kabulünün ilk dönemlerine rastlamaktadır. İslamiyet ile 
birlikte pek çok dinî kelime dile girmiştir. Divanü Lügati’t-
Türk, hem İslamiyet’i kabul etmiş bir milletin dilinde birçok 
yeni dinî kelimenin bulunduğunu hem de Türklerin bu dine 
ait kelimelere öz Türkçe karşılıklar bulduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. Divanü Lügati’t-Türk, Türklerde 
İslamiyet’in öneminin ve Türk dilinin Türk milleti için 
kutsal bir hazine olduğunun ispatıdır.

Anahtar Kelimeler: Divanü Lügati’t-Türk, Din, Dil, Toplum

Abstract: Divanu Lugatit Turk was written by Kasgarli 
Mahmut for the purpose of teaching Turkish to Arabs and 
to prove that Turkish is an equal language to Arabic. It has 
great importance from the point of view of being the first 
literary work of Turkish lexicography tradition and informing 
about its era’s tradition, custom, culture, religion, language 
etc. Religion is a phenomenon which is as old as history 
of humanity. Turks believed different religions from past 
to present so that lots of words belong to these religions 
entered Turkish vocabulary. Islam was spread among Turks 
in 10th century because of different reasons such as social 
and economical reasons, similarity between sense of that at 
Islam and idea of Turkish-World sovereignity, absence of 
caste system at old Turkish societies like religion of Islam, 
paying attention to community’s welfare and happiness at 
both belief. When we look at the era of writing Divanu 
Lugatit Turk we see that it coincides to initial periods of 
Turk’s acceptance of Islam. Many religious words entered 
into Turkish along with Islam. Divanu Lugatit Turk has 
importance in point of demonstration both a nation ac-
cepted Islam had many new religious words and finding 
pure Turkish synonyms by Turks. Divanu Lugatit Turk is 
a proof for the importance of Islam at Turkish nation and 
Turkish language is a sacred treasure for Turkish nation.

Key Words: Divanu Lugatit Turk, Religion, Language, 
Society
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ 

Türk sözlükçülük geleneğinin ilk ürünü olarak 
XI. yüzyıl Türk dünyasının dini, dili, kültürü ve 
yaşayışı hakkında zengin ve orijinal bilgiler veren 
Divanü Lügati’t-Türk, Türk dili tarihi bakımından 
olduğu kadar Türk kültür tarihi bakımından da 
büyük önem taşımaktadır. Dönemin Türk dilini 
gerek söz varlığı gerekse gramer açısından diya-
lektolojik malzemeyi de içererek mükemmel bir 
şekilde ortaya koyan eser ayrıca Türk tarihi, 
coğrafyası, mitolojisi, folkloru ve halk edebiya-
tına dair verdiği zengin bilgilerle ansiklopedik 
bir eser niteliği de taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un 
adlandırdığı şekliyle Hakaniye Türkçesi, diğer 
bir adlandırmayla Karahanlı Türkçesi üzerine 
kurulmuştur. Ancak bu önemli eser XI. yüzyıl 
Türk dünyasının çeşitli boy ve kavimleri ile 
onların dilleri ve dinleri hakkında da değerli 
bilgiler vermektedir.

Divanü Lügati’t-Türk, Arap sözlükçülüğünün 
İskenderiye ekolüne göre yazılmıştır. Türkçeden 
Arapçaya bir sözlük niteliğinde olan eserde mad-
de başı Türkçe kelimelere Arapça karşılıklar 
verilmiş, kelimeler çoğu zaman cümle içinde 
örneklendirilmiş, hatta birçok sav, beyit ve ata-
sözüyle de anlamlar pekiştirilmiştir. Bunun dı-
şında, madde başları altında dille ilgili önemli 
kurallar söylenmiş, ses değişimleri, gramer hal-
leri, diyalekt ayırmaları açık olarak gösterilmiştir.

Başlangıcı insanlık tarihi kadar eskilere uzanan 
din, tarihin her döneminde bireyleri ve toplum-

ları etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuş-
tur. Toplumdaki dini değişmeler o toplumun 
birçok unsurunda olduğu kadar söz varlığında da 
değişmeler meydana getirmiş ve o dine ait keli-
meler ve terimler toplumda yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlamıştır. Divanü Lügati’t-Türk’te 
halk ağızdan derlenen sözlük olması nedeniyle 
birçok İslami kelime sözlükte yer almıştır. Bunun 
sonucu olarak Divanü Lügati’t-Türk, halkın 
inancı ve bunu yaşayış ve algılayış şekli hakkın-
da bize bilgiler sunmaktadır. 

Bu makalede, Divanü Lügati’t-Türk’te yer alan 
bazı dinle ilgili kelimeler incelenmiş, bunlar 
derli toplu bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. 
Bunların bir kısmı doğrudan dinle ilgili, bir kıs-
mı ise dolaylı olarak dinle ilgili inanıştan kay-
naklı kelimelerdir. Bu araştırmayla Divanü 
Lügati’t-Türk ışığında, Türklerin İslamiyet’e ve 
Türk diline verdiği önem ortaya konulmaya ça-
lışılmıştır.

1. DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE DİN ve 
TOPLUM İLİŞKİSİ

Din ve toplumsal değişimin ilişkileri çok yönlü-
dür. Bu ilişkilerde dinle birlikte daha birçok etken 
etkili olabilmektedir. Din, sosyal, ekonomik, 
kültürel, siyasal vb. faktörlerle etkileşim halinde 
var olmaktadır. Bunun sonucu olarak din, mekân, 
zaman, savaş, çevre, ekonomi gibi toplumsal 
etkenlerle etkileşim halindedir. 

Dil, bir konuşma ve düşünme aracı olmasının 
yanında geçmişteki ve günümüzdeki zenginlik-
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leri topluma aktarma aracıdır. Bir dilin söz var-
lığı o dili konuşan toplumun maddî ve manevî 
kültürünü yansıtan kavramlar dünyasıdır.

Türkler tarih boyunca çok geniş ve farklı coğra-
fi alanlarda tarih sahnesine çıkmışlardır. Bunun 
sonucu olarak farklı din, dil, kültür, ekonomi gibi 
toplumsal unsurları etkilemişler ve bu unsurlar-
dan etkilenmişlerdir. Türklerin farklı dinleri kabul 
etmelerinden dil de etkilenmiştir ve o dine ait 
kelimeler dilin içine girmeye başlamıştır. 

Türkler İslamiyet’i benimsemeye başladığı ilk 
yıllarda Arapça veya Farsçadan dinî terimleri 
fazla almamışlardır. Daha önceki Zerdüşt ve Mani 
dinlerinde İslam dininin kavramlarının çoğuna 
karşı gelen din terimlerine Türkçe karşılık türet-
mişlerdir. Var olan terimlerden uygun olanlarını 
yeni dinin terimlerine karşılık olarak kullanmış-
lardır. 10 yüzyılda, Karahanlılar döneminde 
yapılmış Kuranı kerim çevirisindeki din terim-
leri öz Türkçedir. Divanü Lügati’t-Türk’te, 
Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin 
Arapçaya denk olduğu kanıtlamak amacıyla 
yazılmış bir eser olmasının sonucu olarak İslam 
dinine ait birçok kelime öz Türkçedeki karşılı-
ğıyla eserde yer almaktadır. 

2. DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK ve İNANIŞ

Türklerin ilk inancı Gök Tanrı inancıdır. Türkle-
rin Araplarla karşılaştıkları tarihe kadar değişik 
dinleri kabul etmişlerdir. 7. yüzyılda Türklerle 
Müslümanların ilk temasları başlamış bu dönem-
den itibaren İslamiyet’i kabul etmeye başlamış-

lardır. İslamiyet 10. yüzyılda Türkler arasında 
sosyal ve ekonomik sebepler, İslamiyet’teki cihat 
ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hâkimiyeti dü-
şüncesinin benzerlik göstermesi, eski Türk top-
lumlarında sosyal sınıfların olmaması ve İslam 
dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması, her 
iki düşüncede de halkın huzur ve mutluluğunun 
gözetilmesi gibi nedenlerden yaygınlık kazan-
mıştır. Bir yaşam biçimi olarak kabul edilen İslam 
dini, Türklerin sosyal ve kültürel yaşamında, 
düşünce dünyasında ve kültüründe önemli deği-
şime sebep olduğu gibi, dil anlayışında da kök-
lü değişiklikler meydana getirmiştir. Türklerdeki 
bu değişim geleneklerini, göreneklerini, giyim-
lerini, yiyeceklerini, kültürlerini, sanatlarını ve 
özellikle de söz varlıklarını etkilemiştir. Bu dine 
ait kavramlar inanışla birlikte halkın diline, söz 
varlığına girmeye başlamıştır. Fakat Türkler 
başlangıçta bu dine ait kavramların kendi öz 
Türkçe karşılıklarını kullanmayı tercih etmişler-
dir. Divanü Lügati’t-Türk, birçok İslami kelime-
nin dilimizde karşılığının olması ve XI. yüzyıl 
Türkçesinde kullanılması bakımından da önem-
lidir.

Divanü Lügati’t-Türk’te halkın inanışı, yaşayışı, 
geleneği, göreneği, kültürünü vs. yansıtan birçok 
kelime bulunmaktadır. Bugüne kadar Divanü 
Lügati’t-Türk’te din, inanış, ahlak vb. konularda 
birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan Saadet 
Çağatay, “Divânü Lugâti’t-Türk’te İnançla İlgi-
li Sözler” adlı çalışmasında Türklerde İslamiyet 
öncesi görülen inançlardan Şamanizm ve Lamaizm’e 
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ait inanç özelliklerine ve birtakım batıl inanışla-
ra değinilmiştir. Divan’da İslamiyet inancının 
Türkler arasında ilk görüldüğü dönemlere ait bir 
eser olduğu için çalışmada İslami unsurlara ayrı 
bir yer ayrılmıştır. Buna göre Kaşgarlı, Müslü-
manlıkla ilgili terimleri kullanırken daha dikkat-
li davranarak verdiği terimlerle ilgili açıklama 
yapma ihtiyacı duymuştur. Bunların dışında 
günümüzde de yaşayan birtakım inanç uygula-
malarına verilen adların bugünkü karşılıklarıyla 
geçmişteki karşılıkları mukayese edilerek açık-
lamıştır (Coşar ve Güneş, 2011: 32). Birol Azar, 
“Eski Türk İnanç Sistemi ve Divânü Lugâti’t-
Türk” adlı çalışmasında Divan’ın Türklük bilimi 
için önemine değinildikten sonra, Divan’daki 
eski Türk inancına dair veriler ele alınmıştır. 
Araştırmacı, Divan’ın Türklerin İslamiyet’i ka-
bulünden sonra meydana getirilmesine rağmen 
söz konusu dönemde İslamiyet’in Türkler ara-
sında tam manasıyla yerleşmediğini Divan’dan 
hareketle ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu 
bağlamda Divan’dan alınan ve eski Türk inanç 
sisteminin izlerini taşıyan dinî ve mistik unsurlar 
bu çerçevede değerlendirmiştir (Coşar ve Güneş, 
2011: 27). Bayram Dalkılıç, “Kâşgarlı Mahmud’a 
Göre Din Dilinin Mantığı ve Algılanması” adlı 
çalışmasında Kaşgarlı Mahmut’un din dilinin 
anlamı ve algılanmasına dair yaptığı değerlen-
dirmeler üzerinde durmuştur (Coşar ve Güneş, 
2011: 36). Cengiz Gökşen, “Divânü Lugâti’t-
Türk’teki Dinî Unsurlar ve Bu Bağlamda Divânü 
Lugâti’t-Türk’ün Yazılış Amacı” adlı çalışma-
sında Divan’daki din ile ilgili ifadelerden hare-

ketle dönemin inanç yapısı hakkında birtakım 
sonuçlara ulaşılmaya çalışmıştır (Coşar ve Güneş, 
2011: 45). Salih Sabri Yavuz, “Kâşgarlı Mahmud’un 
Yaşadığı Dönemin İnanç Coğrafyası ve Eserinde 
İnançla İlgili Kavramlar” adlı çalışmasında Di-
van’daki inançla ilgili kavramları İslami ve batıl 
inançlar olmak üzere değerlendirmiştir (Coşar 
ve Güneş, 2011: 80).

Bu çalışmada ise Divanü Lügati’t-Türk’te dinin 
ve inanışın, toplumun diline, söz varlığına etkisi 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Divan’da bu 
kelimelerin bir kısmı doğrudan dinle ilgili olma-
larına karşın bir kısmı doğrudan dinle ilgili ol-
mayan inançtan kaynaklıdır. Divan’da doğrudan 
dinle ilgili olan kelimeler öz Türkçe karşılıkla-
rıyla verilmiş karşılarına gerekli açıklamalar 
yapılmıştır. Doğrudan dinle ilgili olmayanlar ise 
dinî kavramlarla, inançla bağlantılı cümleler 
kurularak açıklanmıştır. Bu da bu dönemde 
farklı bir dine giren halkın bu dini benimseme-
sini ve dine verdiği önemi göstermektedir. 

Din ve İnanışla İlgili Kelimeler:

agırladı: “Tenğri meni ağırladı: Tanrı bana kerem 
kıldı”, başkasına ikram eden her adam için de 
böyle denir (DLT I, 300).

agırla- “saygı duymak, hürmet etmek” (EDPT, 
1972: 94a).

Ağırlamak, konuğa gerekli ilgiyi göstermek, 
ikramda bulunmak anlamlarına gelmektedir. 
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Divan’da “ağırlamak” kelimesi dinle bağlantılı 
cümleler kurularak anlatılmıştır.  

alıktı: “er alıktı: adam alçaldı”; “baş alıktı: yara 
azdı, bozuldu”. Cünüp, aybaşı, lohusa olan kim-
selerin bakmasından bozulan her şeye de böyle 
denir (DLT I, 191).

alık “Sözlükte kelimenin farklı anlamları bulun-
maktadır.” (EDPT, 1972: 135b).

Cünüp, aybaşı, lohusa kelimeleri İslam dininde 
yer alan kavramlardır. Divan’da “alıktı” kelime-
si İslam ile ilişkilendirilerek verilmiştir ve keli-
menin öz Türkçe karşılığı kullanılmıştır.

alkış: Dua etme, öğme, birinin iyiliklerini sayma. 
“Yalavaçka alkış bergil: Yalavaç Muhammede 
salavat getir” (DLT I, 97).

alkış “dua etmek, övmek” (EDPT, 1972: 137b).

Dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep 
etmek manalarına gelmektedir. Bütün dinlerde 
bu kelime aşağı yukarı kullanılmıştır. İslamiyet’te 
ise dua Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini 
itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde 
lütuf ve yardımını dilemesini ifade etmektedir. 
Divan’da “dua” kelimesi yerine “alkış” yer al-
maktadır. Türkler, farklı bir dine girmiş olsalar 
bile kelimelerin öz Türkçe karşılıklarını kullan-
mışlardır.

and: Yemin. “Yemin et” diyecek yerde “andık” 
denir (DLT I, 42).

and/ant “yemin” (EDPT, 1972: 176a).

Yemin, bir işi yapmak veya yapmamak hususun-
da ileri sürülen bir iddiayı kuvvetlendirmek için 
Allah’ın isim veya sıfatlarından birisini şahit 
tutmak veya kutsal sayılan bir değere yemin 
ifadesiyle sığınmaktır. Divan’da bu kelime yeri-
ne Türkçesi “and” kullanılmıştır.

arguç: İnsanın aldandığı nesneler. “arguç ajun: 
dünya, aldatıcı dünya” (DLT I, 95).

arguç “Sözlükte kelimenin hapax olduğu belir-
tilmiştir.” (EDPT, 1972: 216a).

Divan’da “arguç” için insanın aldandığı nesneler 
denilirken ayrıca dünyanın aldatıcı olması cüm-
le içinde verilmiştir. İslamiyet’te de dünya haya-
tı çok cazip ve tatlıdır. İnsanoğlu bunlardan 
kendini alamaz ve aldanır. Divan’da bu kelime 
inançla ilişkilendirilmiştir.

arınçu: Günah (DLT I, 134).

irinçü “günah, kabahat” (EDPT, 1972: 236b).

Günah, suç, tazminat gerektiren eylem anlamın-
da Farsça bir kelimedir. Bugün Allah’ın arzu ve 
emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için 
kullanılır. Divan’da “günah” kelimesi yerine öz 
Türkçe “arınçu” kullanılmıştır. 

basan: Ölü gömüldükten sonra yenilen yemek, 
buradan alınarak “yuğ basan” denir (DLT I, 399).

basan “Sözlükte basan ve yoğ kelimesinin fark-
lı anlamları olduğu ‘basan’ ölü için ‘yoğ’ ise yas 
tutanlar için hazırlanan yemek anlamına geldiği 
belirtilmiştir.” (EDPT, 1972: 373b).
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Yuğ, Türk ve Altay halk kültüründe ve inancın-
da cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları 
bulunmaktadır. Yuğ, zaman zaman “ağıt” ile 
eşanlamlı kullanılsa da daha geniş kapsamlıdır, 
sadece okunan ezgiye değil, yapılan töreni de 
ifade etmektedir. Eski Türkler, ölülerine aş ver-
meyi en önemli görev sayar ve “yoğ” adını 
verdikleri törenler düzenlerlerdi. İlk çağlarda aş 
doğrudan doğruya ölüye verilir, yani mezarına 
konulur veya dökülürdü. İslamiyet’in Türkler 
arasında yaygınlaşmasıyla bu tören sevabını ölü 
ruhuna bağışlamak üzere fakirlere yemek, helva 
vermek şeklide uygulanmıştır. Aş töreni eski 
zamanlardan beri din ayrılıklarına bakılmaksızın 
bütün Türk uluslarında devam etmiştir. Divan’da 
bu inanış “basan” kelimesiyle açıklanmıştır.

boş: “boş yılkı: başıboş salınmış hayvan sürüsü.” 
Bu sözden alınarak “ol işler boş” denir ki: “o 
kadın boştur.” (O, kadını boşadı, bıraktı, unuttu) 
demektir (DLT I, 330).

boş “boş” (EDPT, 1972: 376a).

İslamiyet’te kadının boş olması, boşanması için 
“boş” kelimesi kullanılmıştır. Divan’da “boş” 
kelimesi açıklanırken inançla bağlantılı olarak 
verilmiştir. 

çıwı: Cinlerden bir bölük. Türkler şuna inanırlar 
ki: İki bölük birbiriyle çarpıştığı zaman bu iki 
bölüğün vilâyetlerinde oturan cinler dahi kendi 
vilâyetinin halkını kollamak için çarpışırlar. 
Cinlerden hangi taraf yenerse onlardan yana 
çıktığı vilâyet halkı da yener. Geceleyin bu cin-

lerden hangisi kaçarsa onların bulunduğu vilâyetin 
Hakanı da kaçar. Türk askerleri geceleyin cinle-
rin attıkları oktan korunmak için çadırlarına 
saklanırlar. Bu, Türkler arasında yaygındır, gö-
renektir (DLT III, 225).

çuvı “Sözlükte kelimenin hapax olduğu belirtil-
miştir.” (EDPT, 1972: 394b).

kovuz: Oğuzlar “kovuç” yerinde kullanırlar. “yel 
kovuz bitigi” denir ki, “cin çarpmasına karşı 
afsun, üfürük” demektir (DLT III, 163).

kowuç “Sözlükte kelimenin hapax olduğu belir-
tilmiştir.” (EDPT, 1972: 581b).

yel: Cin “er yelpindi” denilir, “adama yel çarptı, 
cin çarptı” demektir (DLT III, 144).

yél “kötü ruhlar ve rüzgâr arasında bağlantı 
kurmak” (EDPT, 1972: 916b).

yelpik: Cin çarpması, yel çarpması, yele uğra-
ması. “erge yelpik tegdi: adama yel dokundu” 
(DLT III, 46).

yélpik “havanın dokunması, şeytanca pozisyon” 
(EDPT, 1972: 920a).

yelpindi: “oglan yelpindi: çocuk yele, cine çar-
pıldı.” (DLT III, 108).

yélpin- “havalanmak, savurmak” (EDPT, 1972: 
920b).

Cin, masallarda ve kimi inanışlara göre göze 
görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve 
bu arada insan biçimine de girebilen iyilik de 
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kötülük de yapabilen yaratıktır. Kuranı kerimde 
“cinleri ve insanları ancak beni bilip ibadet et-
meleri için yarattım.” şeklinde ayet bulunmak-
tadır. Bu dönemde “çıwı”, “kovuz”, “yel”, 
“yelpik”, “yelpindi” kelimeleri inancın da etki-
siyle kullanılmıştır. Türkler, Arapça yerine öz 
Türkçe kelimeler kullanmaya devam etmişlerdir. 

erdem: Edep, terbiye. Şu savda gelmiştir: “erdem 
başı tıl: edebin başı dil” demektir. Çünkü güzel 
söz söylenmesini bilen şerefe erişir (DLT I, 107).  

erdem “yiğitlik, erkekçe nitelikler” (EDPT, 1972: 
206b).

Edepli ya da terbiyeli olmak Türklerin gelenek-
leriyle beraber İslamiyet için de önemli bir 
davranıştır. Edep, ruhla dinin bütünleşmesidir. 
İslam insanı edepli kılmaktadır. Divan’da “edep 
ya da terbiye” kelimesi yerine öz Türkçe olan 
“erdem” kullanılmıştır. 

eritti: “oglan eretti: çocuk adamlaştı, erkekleşti.” 
Çocuk sünnet edildiği zaman da böyle denir (DLT 
I, 208).

erüt-  “eritmek” (EDPT, 1972: 207b).

Sünnet, Hz. Peygamber’in devamlı olarak yap-
tığı ve bir mazeret olmaksızın terk etmediği 
şeydir. Hz. Peygamber’in farz ve vacip olmaya-
rak yaptığı ve bize emrettiği ibadettir. Ayrıca 
erkek çocuklarının erkeklik organının ucundaki 
derinin çepeçevre kesilmesine de sünnet denir. 
Divan’da bu kelime çocuğun sünnet olması 

anlamında kullanılmış ve “sünnet” Türkçe “erit-
ti” fiiliyle açıklanmıştır.

ersek: ersek işler: ortaya düşmüş azgın kadın. 
Şu savda da gelmiştir: 

Ersek erge tegmes ewek ewge tegmes: oruspu 
koca bulmaz, iven eve ermez.

(Koca bulmak için azgın karıların emeği çok 
kere boşa çıkar, bütün sebepler birleşemez. Bu-
nun gibi acele eden kimse de bir engele uğraya-
rak eli boş kalır). Nitekim, Tanrı alkışlıyası ve 
esenliyesi Yalavacımız…demiştir. Bu sav, ace-
leyi terk etmek için söylenir (DLT I, 104).

erseg “erkeğin peşinden giden kadın” (EDPT, 
1972: 237b).

Divan’da “ersek” kelimesi açıklanırken Allah ve 
Peygamber dile getirilmiştir. 

etti: “Tenğri meninğ ışım etti: Tanrı benim işimi 
iyiliğe koydu”, “ol yükünç etti: O, namaz kıldı.” 
Oğuzca. Oğuzlar bir şey yaptıkları zaman “etti” 
sözünü kullanırlar, öbür Türkler “kıldı” derler. 
Yalnız, bu kelime kadınla çiftleşmekte kullanıl-
dığı için Oğuzlar kadınlar sıkılmasın diye bunu 
kullanmaktan vazgeçmişlerdir (DLT I, 171).

ét- “organize etmek, düzenlemek vb.” (EDPT, 
1972: 36b).

Etmek, bir işi yapmak, bir durumu ortaya çıkar-
mak, bulmak, erişmek, birini bir şeyden yoksun 
bırakmak, vermek, eşit değer kazanmak gibi 
anlamlara gelen bir kelimedir. 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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Divan’da “kıldı” kelimesinin Oğuzcadaki müs-
tehcen anlamına dikkat çekilmiş ve Oğuzların 
kelimeyi kullanmaktan çekindikleri belirtilmiştir. 
Türkler inançlarının da etkisiyle bu tür müstehcen 
ifadeleri kullanırken hassas davranmışlardır. 

ınanç: Güvenilen, inanılan. Buradan alınarak 
“Inanç Beg” denir ki “inanılan, itimad edilen 
Bey” demektir (DLT I, 133).

ınanç “güvenme, inanma” (EDPT, 1972: 187a).

İnanç, bir düşünceye çok sağlam bir biçimde, 
içten, gönülden bağlı bulunma, güvenme, doğru 
sayma, inanma, Allah’a bir dine inanma, iman, 
itikat anlamlarına gelmektedir. Divan’da bu 
kelime açıklanırken örnek cümleyle pekiştiril-
miştir.

ırra: Utanma (DLT I, 29). 

ırra “utanma” (EDPT, 1972: 197a).

Utanmak, onursuz sayılacak veya gülünç olacak 
bir duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup 
olmak anlamına gelmektedir. Utanma duygusu, 
insanın ruh dünyasında oluşan çekinme duygusu, 
utanç duygusudur. Divan’da bu duygu için “ırra” 
kullanılmıştır. 

ikit: Yalan. Oğuzca. “ikit söz”: yalan söz (DLT 
I, 51). 

igiđ “yalan” (EDPT, 1972: 102a).

Yalan, Arapçadır ve İslamiyet’te yalan söylemek 
büyük günahtır. Yeni bir dini kabul eden Türk-

lerin bu dine ait kavramları da kullanmaları çok 
tabidir. Ancak Türkler Arapça kelimelerin öz 
Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır. 

isizlik: Şer (DLT I, 152).

isizlik “kötülük” (EDPT, 1972: 253b).

Şer, kötülük, fenalık ve kötü iş anlamlarına gel-
mekte dinî literatürde Allah’ın hoşnut olmadığı, 
sevmediği, meşru olmayan, işlenmesi durumun-
da kişinin ceza ve kınamaya müstehak olacağı 
davranışlar demektir. 

Divan’da “şer” kelimesi yerine Türkçe olan 
“isizlik” kullanılmıştır.

kargak: Lânet, kargış. “Tenğri kargagınğa ılın-
ma: Tanrının lânetine, kargışına uğrama” (DLT 
II, 288).

kargag “lanet” (EDPT, 1972: 653b).

kargaldı: “yek kargaldı: şeytan lânetlendi.” (DLT 
II, 236).

kargal- “lanetlenmek” (EDPT, 1972: 655b).

kargış: Lânet, ilenme. “Tenğri kargışı anınğ üze” 
denir ki “Tanrının lâneti onun üzerine” demektir. 
Bazı kere bu kelime, sıfat olarak kullanılır ve 
“kargış kişi” denir “lânetleme olmuş adam” 
demektir (DLT I, 461).

kargış “lanet” (EDPT, 1972: 654b).

Lanet, dini bir kavram olarak dünyada Allah’ın 
rahmet ve yardımını kesmesi, ahirette ise ceza-
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landırması demektir. Divan’da bu kelime yerine 
Türkçe olan “kargak”, “kargaldı”, “kargış” keli-
meleri kullanılmıştır.

kıldı: “er kızığ kıldı: adam, kızı yaptı.” Bu söz, 
erkekle dişinin birleşmesinden kinayedir; onun 
için Oğuzlar bu sözü söylemekten kaçınır ve 
“kıldı” yerinde “etti” derler. Nitekim adam namaz 
kıldığı zaman “er yükünç etti” derler. Türkler 
“kıldı” derler (DLT II, 25).

kıl- “yapmak ve benzeri” (EDPT, 1972: 616a).

Kılmak; etmek, yapmak; namazı yerine getirmek 
anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu kelime o 
dönemde erkekle dişinin birleşmesi anlamına da 
geldiği için Oğuzlar bunun yerine “etti” kelime-
sini kullanmışlardır. İslamiyet’i kabul eden 
Türkler bu tür kelimeleri kullanırken hassas 
davranmışlardır. 

kızıldı: “er yazuktın kızıldı: adam, günahı yü-
zünden ağır ceza gördü ve yaptığı işin günahının 
acısını tattı; artık bundan sonra bir daha o suçu 
yapmak istemedi.” (DLT II, 135).

kızıl- “cezalandırılmak” (EDPT, 1972: 684a).

İslamiyet’e göre günah işleyen dünya ve ahiret-
te büyük sıkıntılara maruz kalır. Bir hadisi şerif-
te, günah işleyince kalpte siyah bir nokta hâsıl 
olur. Eğer tövbe edilirse o leke silinir. Günahla-
ra devam edilirse, o leke büyür ve kalbinin ta-
mamını kaplar, ifadesi bulunmaktadır.

Divan’da “kızıldı” kelimesi dinle ilgili cümleler 
kurularak açıklanmıştır.

korkdı: “kul Tenğriden korkdı: kul Allah’tan 
korktu.” Başka şeyden korkarsa yine böyle denir 
(DLT III, 421).

kork- “korkmak” (EDPT, 1972: 651b).

Divan’da “korkdı” kelimesi inançla bağlantılı 
olarak verilmiştir.

köngerdi: “ol yol köngerdi: O, doğru yol gös-
terdi, hidayet etti.” (DLT II, 196).

köndger- “düzeltmek” (EDPT, 1972: 730a).

Hidayet, Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp 
doğru yola girmek, doğru yola iletmek, batıl 
yoldan uzaklaşmak, iman etmektir, Müslüman 
olmak gibi anlamlara gelmektedir. Divan’da 
kelimenin Türkçesi olan “könger” kullanılmıştır. 

menğgü: Sonsuzluk, sonsuz, ebedî, ebedîlik. Bu 
kelime hem isim, hem mastar olur. “menğgü 
ajun: sonu olmayan dünya (âhiret).” Şu beyitte 
dahi gelmiştir: 

Togup takı kalmadı menğgü eren

Ajun küni yulduzı tutçı togar

“Doğan adamlar da ebedî kalmadı. Dünyanın 
güneşi, yıldızı durmadan doğar.” (Zamanı anla-
tarak diyor ki: Doğan kimse ebedî olarak yaşa-
madı, dünyanın yıldızı, güneşi, daima doğar 
yıpranmaz.) (DLT III, 378).
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beŋgü “sonsuz, ebedi” (EDPT, 1972: 350b).

Divan’da “menğgü” kelimesi dünyanın faniliği 
ve ahiret kavramlarıyla ilgili cümleler kurularak 
açıklanmıştır.

muyan: Sevap “muyanlık: yollarda gelip geçen-
lerin su içmeleri için yapılan hayrat” (DLT III, 
172).

buyan “sevap” (EDPT, 1972: 386a).

Sevap, iyi bir davranışa karşı Allah tarafından 
verilecek mükâfat anlamına gelmektedir. Divan’da 
“sevap” yerine öz Türkçe olan “muyan” kelime-
si yer almaktadır.

ökündi: “ol yazukınğa ökündi: O, günahına 
pişman oldu.” Her pişmanlık için de böyle denir 
(DLT I, 203). 

ökün- “pişman olmak” (EDPT, 1972: 111a).

Günah, genellikle Allah’ın açıkladığı standartla-
ra ve emirlere karşı yapılan bilinçli ihmalkârlık 
veya inkâr olarak tanımlanabilir. Pişman olmak, 
yapılan bir davranıştan dolayı üzüntü duyma, 
hayıflanma eylemidir. Günah kelimesi Farsça bir 
kelimedir ve insanın günahından pişman olması 
da dinle ilgilidir. Divan’da “ökündi” inançla 
bağlantılı olarak verilmiştir. 

sawçı: Yüce Tanrının gönderdiği yalavaç, Pey-
gamber. Bu kelime, haber anlamına olan “saw” 
dan gelmiştir, “saw”, “söz, atalar sözü” anlam-
larınadır; Peygamber de bunları eriştirir (DLT 
III, 441).

savçı “haberci” (EDPT, 1972: 785a).

Peygamber, insanlara Allah’ın buyruklarını bil-
diren, onları Allah yoluna, dine çağıran kimse, 
yalvaç, elçi, resul, nebi anlamlarına gelmektedir. 
Divan’da kelimenin Türkçesi olan “sawçı” kul-
lanılmıştır. 

sewtürdi: “ol Tenğri seni manğa sewtürdi: o 
Allah seni bana sevdirdi.” (DLT II, 185).

sevtür- “sevdirmek” (EDPT, 1972: 786a).

Divan’da “sevmek” kelimesi Allah ile bağlantı-
lı olarak açıklanmıştır. 

suyran: Minare ve minareye benzer şeyler gibi 
uzun olan her nesne (DLT I, 436).

subran “Sözlükte kelimenin hapax olduğu be-
lirtilmiştir.” (EDPT, 1972: 791a).

Minare, ezan okumak için yapılan ince, uzun 
yapıdır. Arapça “menara” kelimesinin değişikli-
ğe uğramış halidir. Minare yapılmadan önce ezan 
mescitlerin dışında yüksek bir yerde, dam, duvar 
üzerinde okunurdu. Türklerde minare, Selçuklu-
larla başlamış ve zamanla şehirleri süsleyen ve 
ülkenin varlığını ispatlayan narin ve nazik yapı-
lar haline gelmiştir. Bu dönemde İslamiyet’i 
kabul eden Türkler “minare” yerine öz Türkçe 
olan “suyran” kelimesini kullanmışlardır. 

şat: Cür’et, cesaret. “anınğ ne şatı bar: onun 
inkâra ne cür’eti var.” (DLT I, 320).

şat “cesaret, yiğitlik” (EDPT, 1972: 866b).
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Cüret, yüreklilik, ataklık, cesaret anlamlarına 
gelmektedir. Divan’da bu kelime inançla alakalı 
olarak “inkâra ne cüret” biçiminde geçmektedir. 
Allah’ı inkâr etmek dinde kabul edilemez. 

tamu: Cehennem. Şu savda dahi gelmiştir: 

“tamu kapuğın açar tawar: cehennemin kapısını 
mal açar”, (rüşvet, cehennemin kapısını açar; 
nasıl olur da başka kapıyı açmaz). Bu, işinin 
görülmesi için rüşvet vermekte emrolunan kişi 
için söylenir (DLT III, 234).

tamu “cehennem” (EDPT, 1972: 503a).

Türkler farklı zaman ve mekânlarda farklı dinle-
re inanmışlardır ve Gök Tanrı inancıyla birlikte 
cennet cehennem gibi kavramlar dilin içine, söz 
varlığına girmiştir. Divan’da “tamu” kelimesi 
açıklanırken rüşvetin cehennemin kapısını açtığı 
ifade edilmektedir. Rüşvette İslamiyet’te yasak-
lanmıştır. Burada “tamu” kavramı “rüşvet” ile 
birlikte cümleler kurularak açıklanmıştır. 

tapdı: “kul Tenğrige tapdı: kul Allaha taptı.” (DLT 
II, 3).

tap- “hizmet etmek” (EDPT, 1972: 435a).

Tapmak, ilah olarak tanınan varlığa karşı inancı-
nı ve bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde 
göstermektir. Türkler, öteden beri tek Tanrı inan-
cını yaygın olarak benimsemişler ve “taptı” keli-
mesini bu dönemde de kullanmışlardır. 

Tenğri: Ulu Tanrı. Şu savda dahi gelmiştir: 

“toyın tapuğsak, Tenğri sefinçsiz: toyın tapmak 
ister, Tanrı memnun değil”, (Müslüman bulun-
mayan Türklerin din ulusu Tanrıya tapınır; fakat 
yüce Tanrı onun yaptığı işten hoşnut değildir). Bu 
sav, başka birine bir iş yaparak iyi yaptığı zanne-
den ve fakat iğrenilen kimse için söylenilir. Şu 
beyitte dahi gelmiştir: 

Tün kün tapun, Tenğrige boynamagıl

Korkup anğar eymenü oynamagıl

“Gece gündüz tapın Tanrı’ya, boyun çekme, 
ondan korkup çekinerek oynama.” (Gece gündüz 
Ulu Tanrıya ibadet et, dik başlılık etme, Tanrı’dan 
çekin ve kork, oynama, utan).

Yere batası kâfirler göğe “Tenğri” derler. Yine bu 
adamlar büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi göz-
lerine ulu görünen her şeye “Tenğri” derler. Bu 
yüzden bu gibi şeylere yükünürler (secde ederler). 
Yine bunlar bilgin kimseye “Tenğrigen” derler. 
Bunların sapıklıklarından Tanrıya sığınırız (DLT 
III, 376).

teŋri “Tanrı” (EDPT, 1972: 523b).

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle bu dine ait 
birçok dinî terim, kavram dillerine girmiştir. “Al-
lah” kelimesi de bunlardan biridir. Divan’dan da 
anlaşıldığı üzere bu dönemde Türkçe olan “Tenğ-
ri” kelimesi kullanılmaya devam etmiştir. “Tenğ-
ri” açıklanırken inançla ilgili cümleler kurulmuş, 
çeşitli açıklamalar yapılmış ve öğütler verilmiştir.
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tirgürdi: “Tenğri ölüğ tirgürdi: Tanrı ölü diriltti.” 
(DLT II, 179).

tirgür- “diriltmek” (EDPT, 1972: 545b).

Diriltmek, dirilmesini sağlamak anlamındadır. 
Türklerde başlangıçtan beri öteki dünya inancı 
bulunmaktadır. Divan’da bu kelime inançla ilgili 
olarak açıklanmıştır. 

toyın: İslam olmayanların din ulusu. Bu, bizdeki 
imam ve müftü gibidir. Toyın, her zaman putun 
yanında bulunur, kitaplar ve gavurluk hükümle-
rini okur. Ondan Yüce Tanrı’ya sığınırız. Şu 
savda dahi gelmiştir: bir toyın başı agrısa kamuğ 
toyın başı agrımas: bir din ulusunun başı ağrı-
makla bütün din ulularının başı ağrımaz (Bu sav, 
arkadaşlarının yediği bir şeyi, bir sebep dolayı-
sıyla yemekten çekinen kişi için söylenir.) (DLT 
III, 169).

toyın “rahip” (EDPT, 1972: 569a).

Türkler farklı zamanlarda farklı dinleri kabul 
etmelerinin sonucu o dine ait terimleri, kavram-
ları kullanılmışlardır ve dinleri değişse bile bu 
terimler belli bir dönem kullanılmaya devam et-
miştir. Burada İslami olmayan bir kelime yine 
İslam ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bu da 
Türklerin İslam dinine ne kadar önem verdikleri 
hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmak-
tadır. 

türütti: “Tenğri yalnğuk türütti: Tanrı âdemi 
yarattı.” Oğuzcada bir şey takdir veya ıslah edil-

diği zaman “türütti” denir. Şu beyitte dahi gel-
miştir. 

Tenğri ajun türütti çıgrı udhu tezginür

Yulduzları çergeşip tün kün üze yörgenür

“Tanrı açını, âlemi yarattı, felek durmadan döner, 
yıldızlar sıra sıra dizilip gece gündüz üzerine 
sarılır.” (DLT II, 303).

törüt- “yaratmak” (EDPT, 1972: 536a).

Yaratmak, Allah, olmayan bir şeyi var etmek 
anlamına gelmektedir. Divan’da “yarattı” kelime-
si inançla ilgili cümlelerle, beyitlerle pekiştiril-
miştir. 

ugan: Her şeye gücü yeten, kadir. ugan Tenğri: 
gücü yeten Tanrı (DLT I, 77). 

uğan “Tanrı” (EDPT, 1972: 87b).

Allah’ın her şeye gücünün yetmesi, O’nun sınır-
sız bir güce sahip olduğu, evrendeki her şeyin 
O’nun gücü ve kudretiyle yaratıldığı anlamına 
gelmektedir. Divan’da Türkçe “ugan” kelimesi 
inançla alakalı cümleler kurularak açıklanmıştır. 

umunç: Umma, umut etmek. “umunç Tenğrige: 
umış Tanrıya, umut Tanrıdan” (DLT III, 460).

umunç “umut etmek, istemek” (EDPT, 1972: 
162a).

Bazı dinlerde “umut” erdemdendir ve “umutsuz-
luk” ise Allah’a karşı bir isyan olarak tanımlana-
bilmektedir. Bu dinlerde inanç ve umut birliktedir 
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ve daima ahirete karşı umut etmek gerekir. Divan’da 
“umunç” kelimesi açıklanırken inançla bağlantı-
lı cümlelerle verilmiştir. 

us: Hayır ile şerri ayırediş. “Ol us boldı”: O, 
hayrı, şerri ayırt etti (DLT I, 36).

us “akıl” (EDPT, 1972: 240a).

Divan’da “us” insanın iyi ve kötüyü ayırması 
anlamında kullanılmıştır. İslam dininde de akıl 
insanın hayr ve şerri ayırabilmesi için bir araçtır.

utunç: “utunç ış: utanılacak iş.” Aslı “hayâ” 
anlamına gelen “uwut” kelimesinden alınmıştır 
(DLT I, 131).

utanç “utanmak” (EDPT, 1972: 60b).

Utanç, içinde bulunulan durumdan kurtulmak 
isteme durumudur. Bir insan herhangi bir olaya 
karşı iç açıcı olmayan duygular besliyorsa, bu kişi 
böyle bir durum karşısında utanç duygusu yaşa-
yabilir. Hayâ ise, utanma, sıkılma, ar anlamlarına 
gelmektedir. Türkler bu dönemde İslami bir 
kavram olan “hayâ” yerine Türkçe karşılığı olan 
“utunç” kelimesini kullanmışlardır.

uvut: Ut, hayâ. “uwut” dahi denir (DLT I, 83).

uvut “utanma” (EDPT, 1972: 6b).

Hayâ, utanma, sıkılma, ar anlamlarına gelmekte-
dir. Divan’da İslami bir kavram olan “hayâ” ye-
rine Türkçe olan “uvut” kelimesi yer almaktadır.

uwut: Utanma, sıkılma (DLT I, 51). 

uvut “utanma” (EDPT, 1972: 6b).

Utanmak, onursuz sayılacak veya gülünç olacak 
bir duruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup 
olmaktır. Utanma duygusu, insanın ruh dünyasın-
da oluşan çekinme duygusu, utanç duygusudur. 
Utanma duygusu, bazı durumlarda kişinin davra-
nışlarına yön vermekte ve gerektiğinde olumlu-
luğa giden yolda kişisel katkı sağlamaktadır. 
Divan’da bu kelime “uwut” olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

ükek: Tabut, sandık (DLT I, 78) 

ükek “sandık ve benzeri şeyler” (EDPT, 1972: 
105a).

Tabut, ölünün içine konulduğu sandık biçiminde 
araç, saldır. Tabutla ölü taşıma geçmişten beri din 
ayrılıklarına bakılmaksızın bütün Türk ulusların-
da devam etmiştir. İslamiyet’te de tabut ölüleri 
taşımak için kullanılmış bir araç olup bunun dı-
şında hiçbir dini önemi bulunmamaktadır. Divan’da 
kelimenin Türkçesi olan “ükek” bulunmaktadır.

yagış: İslam’dan evvel Türklerin adak için yahut 
Tanrılara yakınlık elde etmek için putlara kestik-
leri kurban (DLT III, 10).

yagış “kurban” (EDPT, 1972: 908a).

Kurban, genel anlamda Allah’a ibadet maksadıy-
la belli üç günde kesilen hayvan. Adak ise bir 
dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip 
yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanı-
lan bir güce niyette bulunmaktır. Divan’da bu 
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inancın İslamiyet’ten önceki adının “yağış” oldu-
ğu ifade edilmiştir. Bu da bize Türklerin önceki 
inançlarıyla İslamiyet arasında benzerlik olduğu 
hakkında bilgi vermektedir. 

yalnğuk: Tanrı esenliyesi Adem atamız. Şu sav-
da dahi gelmiştir: 

“yalnğuk oglı yokadhur edhgü atı kalır: âdem 
oğlu yok olur; iyi adı kalır”, (âdem oğlu ölümle 
yokluğa gider, iyi adı kalır). Bu sav, her zaman 
iyilik yapmakla emrolunan kimse için söylenir 
(DLT III, 384).

yalŋuk “insanoğlu, adam” (EDPT, 1972: 930b).

Divan’da “yalnğuk” kelimesi dinle ilgili kavram 
olarak yer almaktadır.

yarattı: “Tenğri yalnğuk yarattı: Tanrı âdemi 
yarattı.” (Tanrı âdemi ve âdemden başka her 
yaratığı yarattı.) (DLT II, 315).

yarat- “yaratmak” (EDPT, 1972: 959b).

Yaratmak, Allah, olmayan bir şeyi var etmek 
anlamına gelmektedir. Divan’da “yarattı” kelime-
si açıklanırken inançla ilgili cümleler kurulmuştur.

yoğ: Ölü gömüldükten sonra üç yahut yedi güne 
kadar verilen yemek (DLT III, 143).

yog “cenaze merasimi” (EDPT, 1972: 895a).

Yuğ, Türk ve Altay halk kültüründe ve inancında 
cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları bu-
lunmaktadır. Bu gelenek eski zamanlardan beri 
din ayrılıklarına bakılmaksızın bütün Türk ulus-

larında devam etmiştir. Divan’da da bu kelime 
bulunmaktadır.

yumış: İki ve ikiden ziyade kimse arasında elçi-
lik. Bu sözden alınarak melek’e “yumışçı” dene-
bilir; çünkü melek Arapçadan alınmıştır, elçilik 
demektir. Türkler melek ismini hiç bilmezler (DLT 
III, 12).

yumuş “getir götür işi” (EDPT, 1972: 938b).

Divan’da “yumış” kelimesi açıklanırken inançla 
alakalı kavramla anlatılmıştır.

yükünç: Namaz. Kıpçakça. “Tenğrige yükünç 
yükündi: Allah’a namaz kıldı”, “ol Begge yükünç 
yükündi: O, Beyin önünde başını eğdi.” (DLT III, 
375).

yükün- “eğmek, ibadet etmek” (EDPT, 1972: 
913b).

Namaz, Müslümanlığın beş şartından biridir. 
Günde beş vakit kılınır. Türkler İslam dinini kabul 
etmeleriyle “namaz” kavramını öğrenmişler ancak 
bu kelimenin Türkçesi olan “yükünç” kelimesini 
kullanılmışlardır. 

SONUÇ

Din, insanlık tarihi kadar eski sosyal bir olgudur. 
İnsanlar her çağda daima inanma ihtiyacı hisset-
mişlerdir ve bu da toplumların yapısına göre 
farklı şekillerde görülmüştür. Türkler, geçmişten 
günümüze kadar çok geniş alanlara yayılmışlar 
gittikleri bölgelerin yaşayış, gelenek, görenek, 
kültür, dil ve dininden de etkilenmişler ya da bu 
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faktörleri etkilemişlerdir. Türklerin farklı zaman 
ve mekânlarda farklı dinlere inanmalarının bir 
sonucu olarak o dinlere ait birçok kavram dille-
rine de girmiştir. İslamiyet 10. yüzyılda Türkler 
arasında yaygınlık kazanmıştır. İslamiyet ile 
birlikte Türklerdeki değişim geleneklerini, göre-
neklerini, giyimlerini, yiyeceklerini, kültürlerini, 
sanatlarını ve özellikle de dillerini etkilemiştir. Bu 
dine ait terimler inançla birlikte halkın diline 
girmeye başlamıştır. Fakat Türkler başlangıçta 
İslam’a ait kavramların kendi Türkçe karşılıkla-
rını kullanmayı tercih etmişlerdir. Divanü Lügati’t-
Türk, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra 
yazılan ilk eserlerden biridir. Aynı zamanda ilk 
Türk sözlüğü olması bakımından da büyük önem 
taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un bu eseri halk 
ağzından yaptığı derlemelerden oluşmaktadır. İşte 
bu noktada eser son derece önem arz etmektedir. 
Halk ağzından derlenen kelimeler eserde Türk-
çeden Arapçaya sistemli bir şekilde verilmiştir. 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte dile 
İslam’a ait kelimeler ve terimler girmeye başla-
mıştır. Aslında Türkler öteden beri tek Tanrı 
inancına sahip oldukları için İslamiyet onlara çok 
uzak gelmemiş bu yeni dini kolaylıkla benimse-
mişlerdir. Divanü Lügati’t-Türk’te İslam’a ait 
kelimelere baktığımız zaman bir kısmı doğrudan 
dinle ilgili, bir kısmı ise dolaylı olarak dinle ilgi-
li kelimelerdir. Dolaylıdan kasıt bazı kelimeler 
açıklanırken inançla bağlantılı cümleler kurulmuş-
tur. Divanü Lügati’t-Türk’teki kelimelere göre 
İslam, iyi ve faydalı, birlik ve beraberlik içinde 
olmayı amaçlamış, hak ve sorumlukları gelenek 

ve görenekle birlikte yerine getirmek için topluma 
yön vermiştir. Türkler, bir milletin birlik ve bera-
berliğini sağlayan dilin öneminin hep bilincinde 
olmuşlardır ve dillerine büyük önem vermişlerdir. 
Divanü Lügati’t-Türk, hem İslamiyet’i kabul etmiş 
bir milletin dilinde birçok yeni dinî kelimenin 
bulunduğunu hem de Türklerin bu dine ait keli-
melere öz Türkçe karşılıklar bulduğunu göster-
mesi bakımından önemlidir.

Divanü Lügati’t-Türk, Türklerde İslamiyet’in 
öneminin ve Türk dilinin Türk milleti için kutsal 
bir hazine olduğunun ispatıdır.

KAYNAKÇA ve ESER KISALTMALARI

AKTAY, Y., KÖKTAŞ, M. E., (1998). Din Sos-
yolojisi, Konya: Vadi Yayınları

AZAR, B., (2008). Eski Türk İnanç Sistemi ve 
Divânü Lugâti’t-Türk, Rize Üniversitesi 
Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu 
Bildirileri, Rize Üniversitesi Yayınları,147-155

ÇAĞATAY, S., (1972). Divânü Lugâti’t-Türk’te 
İnançla İlgili Sözler, I. Türk Dili Bilimsel 
Kurultayı Bildirileri, 385-392, Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yayınları

DALKILIÇ, B., (2008). Kâşgarlı Mahmud’a Göre 
Din Dilinin Mantığı ve Algılanması, Rize 
Üniversitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmud 
Sempozyumu Bildirileri, Rize Üniversitesi 
Yayınları, 139-146



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:278 K:324
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

348

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

DLT ATALAY, B., (1985-1986). Divanü Lûgati-
it-Türk Tercümesi, Cilt: I-IV, Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yayınları

EDPT CLAUSON, S. G., (1972). An Etymolo-
gical Dictionary of Pre-Thirteenth- Century 
Turkish, Oxford

ERCİLASUN, A. B., AKKOYUNLU, Z., (2015). 
Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk, 
Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin, Ankara: 
Türk Dil Kurumu Yayınları

GÖKŞEN, C., (2008). Divânü Lugâti’t-Türk’teki 
Dinî Unsurlar ve Bu Bağlamda Divânü 
Lugâti’t-Türk’ün Yazılış Amacı, Rize Üni-
versitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmud 
Sempozyumu Bildirileri, Rize Üniversitesi 
Yayınları, 156-165

GÜNEŞ, A., (2014). Sosyolojik Olarak Din Ve 
Toplum İlişkileri, Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Cilt: 24, 1, (153-164)

KESKİN, Y. M., (2004). Din ve Toplum İlişkile-
ri Üzerine Bir Genelleme, Din bilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, IV, 2 (7-21)

KORKMAZ, Z., (1995). Kâşgarlı Mahmud ve 
Divanu Lugati’t Türk, Türk Dilinin Üzerine 
Araştırmalar, Cilt: I, 258-259, Ankara: Türk 
Dil Kurumu Yayınları

TÜRKÇE SÖZLÜK (2005). Ankara: Türk Dil 
Kurumu Yayınları

YAVUZ, S. S., (2008). Kâşgarlı Mahmud’un 
Yaşadığı Dönemin İnanç Coğrafyası ve Ese-
rinde İnançla İlgili Kavramlar, Rize Üniver-
sitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sem-
pozyumu Bildirileri, Rize Üniversitesi Yayın-
ları,128-138

İNTERNET KAYNAKLARI

dergiler.ankara.edu.tr

m.nedirnedemek.com

Sosyolojisi.com

TDV İslâm Ansiklopedisi 

www.dinbilimleri.com



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:278 K:324
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

349

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Divanu Lugatit Turk was written by Kasgarli Mahmut for the purpose of teaching Turkish to Arabs 
and to prove that Turkish is an equal language to Arabic. It has great importance from the point of 
view of being the first literary work of Turkish lexicography tradition and informing about its era’s 
tradition, custom, culture, religion, language etc. Divanu Lugatit Turk was written according to Arab 
lexicography’s Alexandria ecol. As a Turkish-Arabic dictionary, Turkish words at entry were trans-
lated into Arabic, words were mostly exemplified in sentences, even meaning were supported by 
many assertions, couplets and proverbs. Other than that in this literary work important rules were 
written regarding language under the entries and phonetic alterations, grammer structures and dialect 
seperations were illustrated obviously. Relationship between religion and social revolution is multi-
directional. In this kind of relationships along with religion lots of factors can be effective. It can 
exist at the situation of interaction like religion, social, economic, cultural, political factors etc. As a 
result of this it is in interaction with social factors such as religion, place, time, war, environment 
and economy. Besides language is a tool for speaking and thinking, it is also a tool to transfer wel-
fares to the society at present and history. A language’s richness of word depends on the terms which 
reflects the material and moral culture of that language’s speakers. Throughout the history Turks had 
crucial role in history at wide and different geographical regions. As a result they effected and were 
effected by social facts such as religion, language, culture, tradition, custom, politics, economy etc. 
Language was effected due to the acceptance of different religions by Turks and words belong to 
this religion started to penetrate into language and lexicography. First belief of Turks was Sky-God. 
Turks accepted different religions before they met with Arabs. In 7th century first relationships star-
ted between Turks and Muslims and after that they started to accept Islam. Islam had popularity in 
10th century among Turks because of social factors, family sensitivity, paying attention to honor and 
cleaning, similarity between sense of that at Islam and idea of Turkish-World sovereignity, econo-
mical reasons, absence of caste system at old Turkish societies like Islam, paying attention to 
community’s welfare and happiness at both belief. In the first years of acceptance of Islam Turks 
had not taken many religious terms from Arabic and Persian. They had produced Turkish translations 
for some words which has equal meaning between Zoroaster and Mania religions and Islam. Sui-
table terms in use were used as translation of new religion’s terms. In 10th century, at the era of 
Karakhanid religious terms in Quran translation were pure Turkish. As a result of Divanu Lugatit 
Turk was written for the purpose of teaching Turkish to Arabs and to prove that Turkish is an equal 
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language to Arabic, many terms belongs to Islam took part in this literary work with their pure Tur-
kish translations. Religion is a phenomenon which is as old as history of humanity. Human being 
needs believing at every era  and this was seemed by many different ways according to social struc-
tures. During history Turks had spreaded at wide and different geographical regions and they effec-
ted and were effected by social facts such as religion, language, culture, tradition, custom, politics, 
economy etc. As a result Turks believed different religions from past to present so that lots of words 
belong to these religions entered Turkish vocabulary. Islam had popularity in 10th century among 
Turks. Islam, accepted as a life style, not only has changed the social and cultural life and philosophy 
of Turks but it also changed the conseption of language radically. Change at Turks with Islam effec-
ted tradition, custom, clothing, food, culture, art and especially language. Terms belongs to Islam 
along with belief started to penetrate into daily speaking of community. But at the beginning Turks 
preferred to use pure Turkish translations of Islamic terms. Divanu Lugatit Turk is one of the first 
literary work written after Turks’ acceptance of Islam. At the same time it has great importance 
because it is the first Turkish dictionary. This literary work of Kasgarli Mahmut consists compilati-
on of people’s speech. At this point work has great importance. In work words compiled from people’s 
speech were given as Turkish-Arabic dictionary. According to acceptance of Islam by Turks terms 
belong to Islam and belief started to penetrate into language. Actually since for a long time Turks 
had One-God religion belief Islam was not a complately unacceptable religion they easily adopted 
this new religion.At Divanu Lugatit Turk there are many words which reflects community’s belief, 
life, tradition, custom, culture etc. Up till now many works were done at Divanu Lugatit Turk regar-
ding religion, belief, ethics etc. Some of these works are Saadet Cagatay’s “Words related with be-
lief at Divanu Lugatit Turk”, Birol Azar’s “Old Turkish Belief System and Divanu Lugatit Turk”, 
Bayram Dalkilic’s “Philosophy and Perception of Religion Language according to Kasgarli Mahmut”, 
Cengiz Goksen’s “Religious Components at Divanu Lugatit Turk and with this conjunction the 
Purpose of Writing Divanu Lugatit Turk”, Salih Sabri Yavuz’s “Belief Geography at Kasgarli 
Mahmud’s Living Period and Concepts in his work Related With Belief.” In this essay the effect of 
religion and belief with Divanu Lugatit Turk on communty’s speech and vocabulary was tried to 
explain. When we look at the words in Divanu Lugatit Turk related with the religion and belief we 
see these words: agırladı, alıktı, alkış, and, arguç, arınçu, basan, boş, çıwı, kovuz, yel, yelpik, yel-
pindi, erdem, eritti, ersek, etti, ınanç, ırra, ikit, isizlik, kargak, kargaldı, kargış, kıldı, kızıldı, korkdı, 
köngerdi, menğgü, muyan, ökündi, sawçı, sewtürdi, suyran, şat, tamu, tapdı, Tenğri, tirgürdi, toyın, 
türütti, ugan, umunç, us, utunç, uvut, uwut, ükek, yagış, yalnğuk, yarattı, yoğ, yumış, yükünç. Some 
of these words are directly related with religion but some of them are not directly belief oriented and 
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related with religion.  In Divan words directly related with religion were directly given with their 
pure Turkish translation and necessary explanations were written. Words not directly related with 
religious terms were explained by making sentences with belief and religious terms. It shows the 
people’s adoption to Islam which is different than before and paying attention to this religion. Islam 
in Divanu Lugatit Turk advised being good and helpful, unity and cooperation and directed commu-
nity to fulfill the duties rights and responsibilities together with tradition and custom. Turks are always 
conscious for importance of language which ensures nation’s unity and cooperation and paid great 
attention for their language. Divanu Lugatit Turk is important for both illustration of Turkish has 
many new religious words according to acceptance of Islam by the nation and religious words has 
pure Turkish translation and usage at 9th century Turkish. Divanu Lugatit Turk is a proof for the 
importance of Islam at Turkish nation and Turkish language is a sacred treasure for Turkish nation.
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İRAN KARŞI DEVRİMİ BAĞLAMINDA PERSEPOLİS FİLMİNİN 
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ1

SEMIOTIC ANALYSIS OF THE MOVIE PERSEPOLIS IN TERMS OF 
THE IRAN COUNTERREVOLUTION

Yüksel BALABAN
Beykent Üniversitesi MYO Grafik Tasarımı Programı, İstanbul/ Türkiye

Öz: İran İslam devrimi İran toplumunu dönüştüren bir 
hareket olmuştur. Devrimle birlikte toplumsal yaşamda 
büyük farklılıklar oluşmuştur. Marjane Satrapi’nin 
aynı isimli çizgi romanına dayanan Persepolis filmi 
de devrimi kendisinin gözünden anlatmaktadır. Filmde 
İran kültürünü ve Batıyı temsil eden birçok ideolojik ve 
kültürel göstergeler bulunmaktadır. Çalışmada filmdeki 
bu ideolojik ve kültürel göstergeler ele alınmaktadır. 
Göstergelerin verdiği mesajlar göstergebilimsel bir 
yaklaşımla düz anlam ve yan anlam bağlamında 
incelenmektedir. Filmde özellikle rejimin propaganda 
amaçlı olarak yansıttığı duvar resimleri yoğun olarak 
göze çarpmaktadır. Bunun yanında batıyı sembolize 
eden ve rejim için tehdit oluşturabilecek bir takım 
göstergelerde markalar aracılığıyla izleyiciye sunul-
muştur. Kültürel ve ideolojik göstergelerin yanı sıra 
toplumda kadına uygulanan baskı, kadın haklarının 
kısıtlanması da önemli bir konuyu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Canlandırma Sineması, Persepolis, 
Kültürel ve İdeolojik Göstergeler

Abstract: The Iranian Islamic revolution has been 
a movement which transformed the Iranian society. 
With this revolution great changes have taken place 
in social life. The movie Persepolis based on Marjane 
Satrapi’s graphic novel with the same title narrates the 
story of the revolution from her point of view. On the 
movie, there are numerous ideological and cultural 
indicators which represent the Iranian culture and 
the West. In the study, these ideological and cultural 
indicators are dealt with. The messages given by the 
indicators are analyzed within the context of denota-
tions and connotations through a semiotic approach. 
In the movie, in particular the wall paintings reflected 
with the purpose of propaganda of the regime are fre-
quently noticed. In addition, certain indicators which 
symbolize the West and can form threats against the 
regime are presented to the audience through brand. 
Besides the cultural and ideological indicators, the 
pressure applied on women and the limitation of 
women’s rights constitutes an important issue as well.

Key Words: Animation Cinema, Persepolis, Cul-
tural and ideological Indicators
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1.GİRİŞ

Canlandırma filmleri başlangıçta çıkışları itiba-
riyle daha çok çocuklara hitap eden filmler 
şeklinde değerlendirilselerde günümüzde bu kanı 
çoktan aşılmış durumdadır. Günümüzde birçok 
canlandırma filmi yetişkinleri hedeflemektedir. 
Yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan canlandır-
ma filmlerinde kimi zaman ideolojik, kültürel 
kimlikleri ifade eden göstergelere yer veren 
filmleri de görmek olasıdır. Sinemanın propagan-
da amaçlı kullanımı sinema filmleri içinde ideo-
lojik temaların yer almasını sinemanın bir türü 
olan canlandırma sinemasında da görmek olası-
dır. Örneğin Eski Sovyetler Birliği’nde bu amaç-
la yapılan birçok canlandırma film bulunmakla 
birlikte benzer şekilde Amerika’da Disney’in 
gerçekleştirdiği propaganda amaçlı canlandırma 
filmleri bulunmaktadır.

Her toplumda egemen olan ideoloji kendisine 
karşıt gördüğü ideolojiyi eleştirmek ve kendi 
görüşlerini güçlendirmek amacıyla sinema film-
lerinden ve canlandırma filmlerinden yararlana-
bilmektedir. Çeşitli siyasal oluşumlar kendi 
egemenliklerini toplum üzerinde hakim kılmak 
ve bunu sürdürmek için sinemanın popüleritesin-
den ve özellikle canlandırma filmlerinin cazibe-
sinden yararlanmayı tercih edebilmektedirler. 
Sovyetler Birliği’nde kuruluşundan itibaren Batı 
karşıtı propaganda amaçlı birçok canlandırma 
filmi yapılmıştır. Bu filmlerde Batıyı kötüleyen, 
Batılıyı ürkütücü karakterler olarak gösteren 
çalışmalara yer verilmiştir (İnceoğlu, 2013: 30). 

Benzer şekilde Disney’inde özellikle II. Dünya 
savaşı sırasında propaganda filmleri yaptığı gö-
rülmektedir. Filmler Amerikan devleti ve ordusu 
için yapılmışlardır. Filmlerin bazıları Nazi karşı-
tıdır. Bunlara örnek olarak; Der Fuehrer’sFace 
(1942), EducationforDeath - TheMaking of a 
Nazi (1943), CommandoDuck (1944) gösterile-
bilir.1 Canlandırma filmlerinin propaganda amaç-
lı kullanımı yalnızca Sovyetler Birliği ve Amerika’dan 
ibaret değildir. Bu ülkelerin dışında İngiltere’de 
de propaganda amaçlı canlandırma filmler yapıl-
dığı görülmektedir. Özellikle I. Dünya Savaşı 
sırasında bu tür örnekleri görmek mümkündür. 
Hükümetin konuyla ilgili birimi doğrudan bu işin 
içindedir, savaş komitesi bu konuda kapsamlı 
filmler yapılmasını istemiştir, bu anlamda can-
landırma filmler de bu alandaki en popüler 
filmler olarak görülmektedir. Canlandırma film-
lerinin bu alanda popüler görülmesinin sebebi 
onların grafik tarzının verilmek istenen mesajı 
çok etkili ve basit bir şekilde yayacak olmasından 
kaynaklanmaktadır (Ward, 2005: 193).

Bu çalışmada karşıt ideolojilerin kullanıldığı bir 
canlandırma filmi Persepolis filmi ele alınacaktır. 
Persepolis İran asıllı Marjane Satrapi’nin aynı 
adlı çizgi romanına dayanan Fransız yapımı bir 
canlandırma filmdir. Filmin yönetmenliğini Mar-
jane Satrapi ve Vincent Paronnaud birlikte yap-
mışlardır. Satrapi’nin kendi yaşam hikayesine 

1 http://www.makeuseof.com/tag/6-classic-disney-
animated-wartime-propaganda-cartoons-stuff-
watch/, Erişim Tarihi: 12.02.2016.
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dayanan filmde genel olarak İran İslam Devrimi’nin 
İran’daki yaşam ve inasanlar üzerindeki etkile-
rinden söz edilmektedir. Küçük bir kız çocuğunun 
gözünden İslam devrimi anlatılmaktadır. Her ne 
kadar bu film daha önce söz edilen savaş döne-
mi gerçekleştirilen filmler gibi propaganda 
amaçlı olmasa da çalışma için bu filmin seçil-
mesinde filmde birçok karşıt ideolojinin ve on-
ları temsil eden göstergelerin kullanılması etkili 
olmuştur. Filmde yer alan çeşitli semboller ve 
filmin İran’daki siyasi rejimi ve sosyal yaşamı 
konu olarak alması çalışmada propoganda film-
lerinde olduğu gibi filmdeki kimi ideolojik ve 
kültürel unusurların üzerinde durulmasına neden 
olmuştur. Filmde İran’ı, Amerika’yı, Batı’yı 
simgeleyen semboller yoğunlukla bulunmaktadır 
ve çalışmada bu semboller göstergebilimsel bir 
yöntemle analiz edilecektir. Filmde farklı kültür-
leri temsil eden çeşitli unsurlar kimi zaman bir 
marka kimi zaman da bir kıyafet ya da başka bir 
gösterge aracılığıyla ifade edilebilmektedir. Ça-
lışmada, tespit edilen bu göstergeler filmin bü-
tünlüğüne uygun olarak ve kendi bağlamı içinde 
ele alınıp çözümlenmeye çalışılacaktır.

2.İRAN İSLAM DEVRİMİ ve PERSEPOLİS

Filmde devrimle ilgili temalara değinilirken 
bununla birlikte devrimin getirdiği zorlukların 
günlük yaşama yansımasının da üzerinde durul-
maktadır. Tolumun tüm kesimleri İran’da yaşanan 
devrimden etkilenmiştir. Bununla birlikte top-
lumsal yaşamda devrimden en çok etkilenenlerin 
kadınlar olduğu söylenebilir. Çünkü genel an-

lamda özgürlüklerin kısıtlandığı bu dönemde 
kadınlar bu kısıtlamalardan daha fazla etkilen-
miştir. Marjane Satrapi’nin çizgi roman biçimin-
deki otobiyografisine dayanan Persepolis adlı 
canlandırma filmi örneğinde, İran’da meydana 
gelen bu söz konusu değişimler, toplumsal ya-
şamdaki sınırlamalar Satrapi’nin İran’ın bu de-
ğişimine şahit olması gösterilmektedir.

1978 yılının ikinci yarısında Ayetullah Ruhullah 
Humeyni’nin önderliğinde toplumdaki farklı 
siyasi kesimlerinden grupların desteğiyle rejim 
karşıtı bir başkaldırı gerçekleşmiştir (Afary ve 
Anderson, 2012: 15). 1978 ile 1979 yılları ara-
sında süren İran devrimi ya da İslam devrimi 
olarak adlandırılan bu başkaldırı 1 Nisan 1979’da 
İran’da egemen olan monarşinin yıkılması ve 
ardından İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 
sonlanmıştır.2 

İran Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 20. 
yüzyılın başlarında dağılmasının ardından Ortadoğu’da 
meydana gelen en önemli olaylar arasında de-
ğerlendirilmektedir. Bu devrim, bağımsız Arap 
devletlerinin ortaya çıkışı ve İsrail’in kurulma-
sıyla gelişen bölge tarihinin en önemli olayların-
dan biri olarak görülmektedir. Genel siyasi tarih 
bağlamında ele alındığında İran İslam Devrimi, 
hem devrim öncesindeki olayların gidişatı çer-
çevesinde hem de devrim sonrası oluşturulan 
siyasi-ekonomik ve kültürel yapılar ve Şii karak-
teri bağlamında evrensel mesajlarıyla; bölge ve 

2 http://global.britannica.com/, Erişim Tarihi: 
20.02.2016.
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dünya politikaları üzerindeki etkileriyle Fransız, 
Bolşevik ve Çin devrimleri gibi dünyada önem-
li politik değişimlere neden olan eylemlerle, 
devrimlerle karşılaştırılabilecek bir konumdadır 
(Gündoğan, 2011: 94). Bu bağlamda 1979 yılın-
da gerçekleşen İran Devrimi’nin dünya tarihinde 
rol alan diğer devrimler arasında da önemli bir 
yeri olduğu söylenebilir. Çünkü bu devrim yal-
nızca politik bir değişim meydana getirmemiştir. 
Aynı zamanda İran’da toplumsal ve kültürel 
değişimleri de beraberinde getirmiştir (Sharma 
ve Aravind, 2014: 1).

Devrimin zafere ulaşmasından sonraki ilk aşama 
aslında bir geçiş aşamasıdır. Bununla birlikte 
devrimci koalisyon içerisinde geçici bir uzlaşı 
neticesinde genellikle devrimci koalisyonun 
ılımlı kanadı siyasi iktidarı ele aldığı için bu 
geçiş dönemi “ılımlıların iktidar dönemi” olarak 
da adlandırılır (Sinkaya, 2011: 130). İran İslam 
Devrimi, genel olarak İran’daki yabancı nüfuzu-
na, yabancıların İran’ın içişlerine karışmasına, 
Pehlevi-ABD yakınlaşmasına, bozuk ekonomik 
koşullara, İran’ın batılılaştırılması ve modernleş-
tirilmesi çabalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır 
(Gündoğan, 2011: 94).

İran’da devrimi destekleyenler arasında sol ke-
simlerden gruplar, liberaller olmak üzere farklı 
kitlelerden temsilciler debulunmaktadır. 1979 
yılındaki bu devrim mollaları, esnafı ve tüccar-
ları, laik İran milliyetçilerini, bazı marksistleri 
ve çoğu eğitimli olan kadınları bir araya getir-
miştir (Küçükcan, 2005: 124). Bu gruplar Şah’a 

karşı bir güçbirliği yapmışlardır. Ancak devrim-
den sonra İslamcı gruplar öncesinde desteğini 
aldıkları solcuları, aydın kesimi saf dışı bırak-
mışlardır. Hatta devrimden sonra sol gruplarda-
ki destekçiler mahkemelerde yargılanmış ve 
bazıları hapse atılırken bazıları ise idam edilmiş-
tir. Persepolisfilminde de İran’ın yaşadığı bu 
siyasi ve toplumsal değişimler, olaylar Marjane 
Satrapi’nin tanıklığında ele alınmaktadır. Sat-
rapi’nin öz yaşam öyküsüne dayanan çizgi roman 
uyarlaması animasyon çalışmasının İranlı kadın 
bir sanatçı tarafından oluşturulması hem dünya 
genelinde hem de İran’da dikkate değer sonuç-
lara neden olmuştur. 

Marjane Satrapi’nin çizgi roman tarzındaki eser-
leri onun yaşam öyküsüne, anılarına dayanmak-
ta ve İran edebiyatına ve otobiyografi tarzındaki 
çalışmalara önemli bir yenilik getirmiştir. Film-
de 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında küçük 
bir kız çocuğu olan Satrapi’nin büyümesi, ardın-
dan yeniden İran’a dönünceye kadar Satrapi’nin 
Avusturya’da geçirdiği zaman işlenmektedir. 
Satrapi bu süreç içinde artık hiçbir yere, coğraf-
yaya ait olmayan bir bireydir (Kosmidou ve 
Corbin, 2015: 52-53; Abedinifard, 2015: 85).

Satrapi’nin bu eseri oluşturmasındaki amaçların-
dan biri, Batılı toplumların İran kültürü ve tarihi 
hakkındaki kimi yanlış kanılarını düzeltebilmek-
tir. Satrapi, Batlıların ve Doğuluların genel olarak 
temsil edilme biçimlerini eleştirerek, bu temsil 
edilme biçimlerini mizahi bir anlatımla zayıflat-
maya çalışmıştır (Barzegar, 2012: 25). Satrapi’nin 
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eserleri ve eserlerindeki yaklaşımları Batılı izle-
yiciler tarafından sıra dışı bulunmamaktadır. 
Ancak, İranlı izleyiciler açısından ise farklı bir 
anlam taşımaktadır. Çünkü Satrapi eserlerinde 
İranlılar tarafından tabu olarak görülen konular-
dan ve özellikle de toplumsal yaşamda kadınla-
ra yönelik yasaklardan yola çıkarak bir kurgu 
yapması, eserlerinin dikkate değer bir ilgi çek-
mesine neden olmuştur Marjane Satrapi edebi 
ve metaforik açıdan İran’daki kadınların içinde 
bulundukları politik, kültürel, sosyolojik durum-
ları irdelemiştir. Satrapi’nin Persepolis ve Perse-
polis II adlı eserlerinde İran’ın içinde bulunduğu 
koşulları çizgi roman olarak ele alması devrim-
sel olarak da değerlendirilebilir. Çünkü bu yön-
tem daha önce hiçbir İranlı yazar tarafından 
kullanılmamıştır (Abedinifard, 2015: 85-86). 
Örneğin Marjane İranlı genç yetişkin bir kadın 
olarak Viyana’da geçirdiği zamanlarda cinsel 
yaşamı da dahil olmak üzere özel yaşamını açı-
ğa çıkarması, İran’ın kültürel bağlamında değer-
lendirildiğinde oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü İran’da 
kadınların kimlikleri siyasi söylemler açısından 
değerlendirildiğinde dikkate değerdir. İranda 
kadınlar ve kadın bedeni siyasi tarih içinde siya-
sal bir obje olarak zaman zaman kullanılmıştır. 
Tarihi açıdan bakıldığında Şah döneminde de 
İslam devrimi sonrasında da kadınların bedeni, 
örtünmeleri politik yaşamda kullanılmıştır. 

İran’daki üst ve orta sınıfa mensup kadınlar, 1979 
yılında İran’ın yaşadığı politik ve kültürel deği-
şim süresince örtünmüşlerdir. Bu kadınların o 

dönemki amacı İran devriminde rol alan işçi 
sınıfına mensup kadınlarla olan beraberliklerini 
göstermektir. Aynı dönemde İslami kurallar ta-
rafından da kadınların ergenlik dönemine gel-
mesiyle birlikte örtünmeleri gerektiği de dikte 
edilmektedir. Bu her iki örnekte de örtünmeyle 
ilgili benzer nedenler söz konusudur. Öncelikle 
Şah ve Batının kültürel sömürgesine karşı ol-
makla ikinci olarak ise, İran’ın İslamlaşmasıyla 
ilgilidir. İranlı kadınların örtünmesinin somutlaş-
mış anlamı açık bir biçimde bu her iki tarihsel 
bağlamda farklı anlamlar taşımaktadır. İlkinde 
örtünme orta ve üst sosyo-ekonomik sınıfa men-
sup kadınların muhalif ve devrimsel tavrını or-
taya koyan bir eylemken, ikincisinde Müslüman 
kadınlar arasında 1979 yılındaki devrimden de 
önce geleneksel, kurumsal bir baskıyla ilişkilidir 
(Barzegar, 2012: 32-33).

İran’da İslami rejimin kamusal alanda egemenlik 
kurma çabalarında kadın bedeninin politik bir 
simgeye dönüştürülmesine benzer biçimde, 1936 
yılında da Reza Shah Pahlavi yönetimindeki 
İran’da siyasal mücadelede kadın bedeni yine 
önemli bir politik simge konumundadır.  1936 
yılında Pahlavi yönetimindeki İran’da kadınların 
başörtüsü kullanması yasaklanırken, 1980 yılın-
da ise İran Devriminin üzerinden bir yıl geçme-
sinin ardından kadınların başörtüsü kullanması 
zorunlu hale getirilmiştir. Her iki siyasi oluşum-
da İran kadınlarını politik bir silah olarak mevcut 
yönetimin egemen söylemlerine karşı kullanmış-
tır (Kanat, 2007: 40). Ancak Persepolis filminde 
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yalnızca İran’daki kadınlar ve İran’daki yaşam 
politik boyutta ele alınmamaktadır. Filmde 
İran’daki yaşam değişik boyutlarda farklı açılar-
dan zengin bir anlatımla ele alınmakta ve sanat-
sal bir sunumla izleyicilerle buluşmaktadır. Tüm 
bunlara karşın film İran’daki yönetim tarafından 
yapılan olumsuz eleştirilere maruz kalmıştır. 
Çünkü genel olarak değerlendirildiğinde İran 
sinemasının pek çok konuda sınırlandırıldığı 
görülmektedir. 

İran sineması’nın sınırlandırıldığı konuların ba-
şında da cinsellik, politika ve din gelmektedir. 
Bu nedenle İran sinemasında herhangi bir cin-
sellik içeren anlatıma izin verilmemektedir. Evli 
bile olsa bir kadın ve erkeğin arasındaki cinsel-
likle ilişkilendirilebilecek unsurlara filmlerde yer 
verilmemektedir. Ayrıca filmlerde dine ilişkin ya 
da rejime ilişkin de herhangi bir eleştiriye yer 
verilememektedir. Aksi durumda filmler yasak-
lanabilmektedir.3  Bu açılardan ele alındığında 
filmde İran’daki yönetim tarafından sınırlandırı-
lan konularla temas edilmesinin yönetimde ve 
bazı kesimlerde filme yönelik olumsuz bakış 
açısının oluşmasına neden olduğu söyelenebilir. 

Film ilk defa Cannes’da gösterildiği zaman 
İran’daki yönetim filmi İran İslam Devrimine ve 
bu yönetimin İran’da yarattığı değişimlere karşı 
bir saldırı olarak algılamış, filmi İran gerçeğini 
yansıtmaktan uzak bulmuşlardır. Filmin Cannes’da 
jüri özel ödülünü almasının ertesi günü İran 

3 http://www.filmeducation.org/, Erişim Tarihi: 
16.03.2016.

yönetimi tarafından yerilmiştir. Bu nedenle film, 
İran basınında İran karşıtı gibi ifadelerle yer 
bulmuş, ayrıca filmle ilgili İran kültürüne yöne-
lik olarak bir sabotaj nitelemesi de yapılmıştır 
(Hernández, 30; Chute, 2008: 106). Persepolis 
filminin hikayesi her ne kadar İranlı bir yazar 
tarafından yazılmış olsa da film Farnsız yapımı-
dır. Avrupa finanslı bu film politik açıdan değer-
lendirildiğinde, filmde değinilen ve İran’daki 
politikaları eleştiren kurgusu nedeniyle film 
İran’da sansürlenmiştir. Filmde, İran’daki İslam 
devrimi eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. 
Bu noktada filmdeki eleştiriler İran yönetiminin 
izin verdiği sınırları geçerek, rejimin farklı açı-
lardan ele alınmasına olanak tanımıştır.4

Ancak tüm olumsuz yaklaşımlara, algılara karşın 
Persepolis adlı eseriyle Satrapi’nin Batı dünya-
sına iletmek istediği mesaj bu söz konusu eleş-
tirilerden çok daha farklıdır.  Satrapi de bu me-
sajı çeşitli paltformlarda aktarmıştır. 

Persepolis, yalın anlamda politik konulara deği-
nerek, onları görünebilir kılan bir çalışma değil-
dir. Persoplis filmi Marjane Satrapi’nin İran’da-
ki yaşam deneyimiyle yakından ilişkili bir can-
landırma sineması örneğidir. Aynı zamanda te-
dirgin edici görsel estetik yönüyle sansüre uğra-
mış bir eserdir (Chute, 2008: 106). Persepolis 
adlı eserinde Satrapi’nin kendisi de açık bir bi-
çimde çizgi roman türündeki eserinin yalnızca 
kendi yaşam öyküsünü içermediğini aynı zaman-

4 http://www.filmeducation.org/, Erişim Tarihi: 
16.03.2016.
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da daha önemli bir amaç taşıdığını ifade etmek-
tedir. Giriş bölümünde Satrapi, 1979 yılındaki 
İran devriminden bu yana eski ve köklü bir 
uygarlık olan İran’ın fanatizm ve fundamentalist 
bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ifade etmek-
tedir. Satrapi’ye göre öz yaşam öyküsünü anlatan 
çalışması, İran ulusuna karşı oluşturulan yanlış 
kalıp yargıları değiştirerek, İran’a ilişkin gerçek-
lere işaret etmek amacıyla kullanılabilir (Chan, 
2006: 44-45).

Satrapi’nin hikayeye kişisel olarak katılımına 
karşın, hikayede geçen zaman onun tarihsel bir 
bakış açısına ulaşmasına neden olmuştur. Bu 
tarihsel bakış açsısı kökü aşırı ölçüsüz bir öfke-
ye, fanatizme karşıt olan bir düşüncenin canlan-
ması, güçlenmesidir. Filmle Marjane Satrapi, Batı 
ile Orta Doğu arasında bir köprü kurmayı amaç-
lamaktadır. Böylece Satrapi’nin hikayesinde ve 
bu hikayeye dayanan canlandırma filminde bir 
anlamda izleyenlere savaş oyunun yarattığı kim-
likler konusunda bir uyarı yapılmaktadır.  Savaş 
oyunu, düşmanı çeşitli biçimlerde, olumsuz sı-
fatlarla tanımlamaktadır. Bu durumda barış or-
tamını tehdit edebilmektedir (Hernández, 30). 

İran ve İran halkı sıklıkla aşırı tutuculukla ve 
terörizmle ilişkilendirilmektedir. Satrapi çalışma-
sıyla, eğitimsiz ve ilkel gibi kimi sıfatlarla iliş-
kilendirilerek,  ötekileştirilen doğu algısıyla 
mücadele etmektedir (Barzegar, 2012: 41). 
Persepolis filminde, İranla ve İran’ın çevresin-
deki diğer ülkelerin sahip olduğu kimi kalıp 
yargıların dışına çıkarak İran’a yönelik mevcut 

olumsuz bakış açılarıyla arasına bir mesafe çiz-
mektedir. Örneğin Amerikan Başkanlarından 
George W. Bush, İran’ın nükleer enerji konusun-
daki tutumuna yönelik tartışmaların sürdüğü bir 
dönemde ülkeyi kötülüklerin merkezi olarak 
nitelendirmiştir. Film bu yargıların dışına çıkarak, 
aynı zamanda İran’a ve rejime yönelik bir eleş-
tiri getirmektedir (Warren, 2010: 118). Persepolis’in 
anlatımında politik ve kişisel söylemlere eşit 
derecede yer verilmektedir. Filmin senaristlerin-
den ve yönetmenlerinden biri olan Vincent Pa-
ronnaud ise, Marjane Satrapi’nin bir savaşa 
öncülük ettiğini ifade etmektedir. Satrapi’nin bu 
filmi yapmasının amaçlarını değerlendiren Pa-
ronnaud Satrapi’nin, insanların televizyondan 
izledikleri ya da gazetelerden okudukları İran 
algısını değiştirmek istediğini vurgulamıştır.5 

Batı ve Doğu kültürleri arasındaki egemenlik 
mücadelesi ve iktidar ilişkileri oldukça karmaşık 
bir süreçtir. Bu iki kültür arasındaki iktidar iliş-
kisi; kültürel, politik, etik boyutlarıyla değerlen-
dirilebilir. Batı ve Doğu arasındaki iktidar mü-
cadelesiyle bağlantılı olarak Doğu kültürü üze-
rine çeşitli mitler yaratılmıştır. Böylece Batı ta-
rafından yaratılan çeşitli söylemeler aracılığıyla 
Batı,  Doğuyu yeniden yapılandırarak onun 
üzerinde kontrol sağlayabilecektir. Satrapi, bu 
durumu verdiği bir konferans sırasında “modern 
emperyalizm” olarak nitelendirmiştir (Barzegar, 
2012: 41). Ayrıca Satrapi Farsça konuşulan böl-

5 http://www.payvand.com/, Erişim Tarihi: 
25.02.2016.
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gelerin dışında varolan bir İranlı sanatçı olarak, 
hem İslam rejimine ve Amerikan hükümetine 
eşit mesafede durmakta ve kendi kültürüne ese-
ri aracılığıyla sofositike bir pencerenden baka-
bilmekedir.6 

Küçük bir çocuğun bakış açısı doğrultusunda ele 
alınan bu eser çok sayıda okuyucuya ve izleyi-
ciye ulaşarak onların İran kültürü ve tarihi hak-
kındaki düşüncelerini şekillendirmiştir. Bu küçük 
kızı çevreleyen kaotik bir dünyayla, onun İran 
kültürüne ve tarihine yönelik yeni ve mizahi bir 
yaklaşım geliştirmesinde de etkili olmaktadır. 
Aynı zamanda küçük bir kızın anlatıcı olduğu 
esere karşı okuyucuların sempatiyle yaklaşma-
sına ve daha önemlisi okuyucuların İran devrimi 
sırasında İran’ın politik ve sosyal koşullarının 
karmaşık yapısını öğrenmeleri anlamında eser 
kayda değerdir (Barzegar, 2012: 14).  Ayrıca 
MarjaneSatrapi’nin kendisi de filminin amacının 
Batılı izleyicilerin filmin sonucunda İranlıların 
da geriye kalan herkes gibi olduğunun bilinicine 
varmaları ve onları aşırı İslamcılar, kötülüklerin 
kaynağı gibi görmekten vazgeçmelerinin sağlan-
ması olduğunu vurgulamıştır. Buna ek olarak 
Marjane Satrapi eğer bu amacını başarabilirse 
kendisinin bir değişim meydana getirebildiğini 
hissedebileceğini de ifade etmiştir. Ardından da 
aşırı tutucuların ilk kurbanlarının İranlıların 
kendisi olduğunu vurgulamıştır.7 

6 http://iranian.com/PeyvandKhorsandi/2007/July/
Film/index.html, Erişim Tarihi: 29.02.2016.

7 http://www.payvand.com/, Erişim Tarihi: 
28.02.2016.

Persepolis filminde hem geçmişin sorunlarına hem 
de toplumsal yaşamdaki hükümetin rolüne, dini 
değerlere değinilerek, filmde gerçekler betimlen-
mekte ve İran toplumunun kimliğinin sorgulan-
maktadır. Filmde de çizgi romanda da bu ciddi 
meseleler ve travmatik geçmiş, savaş, yazarın 
ülkesinde yaşanan çatışmalar, yazarın ailesini de 
dahil ettiği bir kurgu dahilinde nostaljik bir anla-
tımla verilmektedir (Kosmidou ve Corbin, 2015: 
58). Persepolis filmindeki sürgünde olma durumu; 
yer değişiminin, bölünmenin, nostaljinin, izolas-
yonun nedeni olarak gösterimektedir. Persepolis 
filminde sürgünde olma durumu estetik bir biçim-
de sinemasal bir anlatımla izleyicilere aktarılmak-
tadır.8 Vincent Paronnaud ise, filimde aktarılan bu 
sürgün olma durumunun Satrapi tarafından akta-
rılma biçimini, genç bir kız olarak tam anlamıyla 
anlamlandıramadığı tarihi olayların ortasında 
varolmanın anlamını çözmeye çalıştığını ifade 
ederek yorumlanmıştır.9 

Persepolis filmi anlamlı bir şekilde Holywod’un 
süperkahraman çizgi roman uyarlaması filmlerin-
den önemli bir derecede farklılık göstermektedir. 
Örneğin uzun metraj Sin City filminde Rodriguez 
titizlikle Miller’in orjinal metnine saplanmıştır, 
kelime kelime her pano çizgi romandan alınmış-
tır ve ekranda yeniden yaratılmıştır (Kosmidou ve 
Corbin, 2015: 53). Persepolis filmi ise sinema 
filmlerindeki kurgu tekniğine başvurduğundan 

8 http://ufsinfronterasp2010.weebly.com/, Erişim 
Tarihi: 10.03.2016.

9 http://www.payvand.com/, Erişim Tarihi: 
01.03.2016.
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filmde pek çok atlamalar mevcuttur. Ayrıca filmin 
biyografik bir eserden uyarlanması da onu diğer 
çizgi roman uyarlaması filmlerinden ayırmaktadır. 
Biyografi tarzı bir yazının sinemasal bir dile çev-
rilmesi önemli bir çaba gerektirmektedir. Satrapi, 
bu konuda insanların genellikle çizgi romanların 
filmlerin görsel senaryo taslakları gibi olduklarını 
düşündüklerini ifade etmektedir. Satrapi’ye göre 
ancak bu durum gerçekte böyle değildir. Çünkü 
çizgi romanlarda yazar ile okuyucular arasındaki 
ilişkinin boyutu okuyucuların katılımcı olmasına 
olanak sağlarken, filmde izleyiciler edilgendir. 
Satrapi filmde ses, hareket ve müzik gibi kimi 
unsurların varlığının filmin anlatısının tasarımını 
ve içeriğini oldukça farklı kıldığını belirt mek tedir.10

Persepolis’te de anılara, gerçeksütü düşlere zaman 
zaman yer verilmektedir. Filmin siyasal boyut-
ları, filmde anıların betimlenişi ve rüya durum-
ları gibi filmde canlandırılan konular aynı za-
manda İran’ın geçmişinde belirli kültürel anıları 
da oluşturmaktadır (Kosmidou ve Corbin, 2015: 
54). Satrapi’ye göre Persepolis’in tarzı gerçekçi 
olarak nitelendirilebilir. Çünkü Satrapi Persepolis’i 
oluştururken kendisinin ve Paronnaud’un çizgi 
filmden çok gerçek yaşama benzeyecek biçimde 
çizimler yaptıklarını ifade etmiştir. Bu nedenle 
ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve çizgi filme çok 
benzemeyen filmde, yüz ifadeleri ve hareket 
bakımından bir sınır oluşturmadıklarını ifade 
etmiştir. Vincent Paronnaud da kendisinin ve 

10 http://www.payvand.com/, Erişim Tarihi: 
01.03.2016.

Satrapi’nin kaynaklarının gerçek çekimli filmler 
olduğunu vurgulayarak, kendisinin annesi sev-
diği için geçmişte çok sayıda İtalyan komedi 
filimi izlediğini ve Satrapi’nin Alman dışavu-
rumculuğundan etkilendiğini bu nedenle Satrapi’yle 
birlikle farklı ilham kaynaklarını biraraya geti-
rerek Persepolis’i çektiklerini belirtmiştir. Satra-
pi ise I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın 
ve II. Dünya Savaşı sonrasında da İtalya’nın 
yaşadığı ekeonomik zorlukların sinema üzerin-
deki etkilerinden söz etmiştir. Satrapi’ye göre, 
hem İtalyan sinema okullarında hem de Alman 
sinema okullarında yapılan filmlerle savaşı ya-
şayan ve umutsuzluğu deneyimleyen kişilerin 
içlerindeki bir çeşit umudun varlığı sezilebilir. 
Satrapi bu durumun 8 yıl boyunca süren İran-Irak 
savaşı sonrasında yaşayan bir birey olarak ken-
disi için de geçerli olduğunu vurgulayarak filmin 
Alman dışavurumculuğunun ve İtalyan yeni 
gerçekçiliğinin bir birleşimi olduğunu belirtmiş-
tir. Ona göre, film son derece ayakları yere basan, 
gerçekçi sahnelerden oluşan, kimi zaman ise 
imgelerle soyut düşüncenin sınırlarında olan bir 
yapıya sahiptir.11 

3.PERSEPOLİS FİLMİNİN  
ÇÖZÜMLENMESİ 

Amaç

Canlandırma tarzındaki filmlerin genellikle ço-
cukları hedefleyerek gerçekleştirildiği düşünül-

11 http://www.payvand.com/, Erişim Tarihi: 
05.03.2016.
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mektedir. Ancak bu durum her türlü canlandırma 
tarzındaki film için geçerli değildir. Canlandırma 
filmler içinde de çocuk izleyicilerden çok yetiş-
kinlere yönelik filmler bulunmaktadır. Örneğin 
özellikle savaşlar sırasında propaganda amaçlı 
olarak yapılan canlandırma filmler belli ideolo-
jileri desteklemek ya da karşıt politikaları ortaya 
koymak amacıyla yapılmaktadır. Çalışmada ele 
alınan Persepolis filmi ise her ne kadar propa-
ganda amaçlı gerçekleştirilen bir film olmasa da 
Merjane Satrapi’nin hayat hikayesine dayanarak, 
belli bir tarihi dönemdeki belli bir coğrafyadaki 
politik ortamı aktarmaktadır. Çalışmaya konu 
olarak Persepolis filminin seçilmesinin nedenle-
ri arasında, filmin bu söz konusu dönemi ve 
coğrafyayı yansıtan karşıt ideolojilere dayalı 
göstergeleri içinde barındırıyor olması başta 
gelmektedir. Persepolis filminin incelendiği ça-
lışma kapsamında filmde bu ideolojileri temsil 
eden semboller ve kültürel unsurlar göstergebi-
limsel yöntemle analiz edilmeye çalışılacaktır. 
Ayrıca bu göstergelerin ardında yer alan anlam-
lar irdelenmeye çalışılacaktır.  

Yöntem

Göstergebilim, göstergelerin bilimidir. Gösterge-
bilim insanların yaşamda iletişim kurmak ama-
cıyla kullandığı herşeyi incelemektedir. Bu ne-
denle bu bilimsel alanın kapsamı oldukça geniş-
tir. Sözcükler, görüntüler, müzik, sesler ve işa-
retler gibi çok farklı unsurlar göstergebilimsel 
incelemeyle ele alınabilmektedir (Parsa ve Parsa, 
2002: 1).  Ancak tüm bu söz konusu alanlara, 

dilbilim alanının temel oluşturduğu söyelenebilir. 
Göstergebilim çalışmalarının ardında yer alan 
temel kaynak da Ferdinand de Saussure’ün Ge-
nel Dilbilim Dersleri adlı yapıtıdır. 1913 yılında 
Saussure’ün ölümünden ardından, Cenevre 
Üniversitesi’ndeki eski öğrencilerinin Saussure’ün 
ders notlarını ve kendi tuttukları notları bir araya 
toplaması sonucunda kitap ortaya çıkmıştır 
(Wollen, 2004: 104).

Saussure bir dilbilimciydi. Ancak dili göstergeler-
den meydana gelen bir yapı olarak ele almaktay-
dı. Ayrıca Saussure iletişimi gösterge dizgeleri 
bağlamında ele alarak, edebiyattan mors alfebe-
sine çok sayıda dizgenin göstergebilim alanı 
çerçevesinde ele alınması gerektiğini de ifade 
etmiştir (Akerson, 2005: 60). Göstergebilimsel 
yaklaşımla ele alınan; trafik göstergeleri dili, 
amigoların tezahürat dili, gemilerin sinyalleşme 
sistemleri gibi diğer alanların ise dilbilim alanı ile 
kıyaslandığında oldukça sınırlı, mikro dillere sahip 
alanlar olduğu görülmektedir. Bu konuda örneğin 
Roland Barthes, kostüm dili üzerine gerçekleştir-
diği çalışmada sözel dilin her yere yayılmış var-
lığından kaçınmanın söz konusu olmadığını vur-
gulamıştır (Wollen, 2004: 107). Bu noktada dil-
bilim alanın günümüzdeki göstergebilimsel ana-
lizlerdeki önemi dikkat çekmektedir. 

İletişim ve ulaşım alanında meydana gelen ge-
lişmeler toplumlararası diyalogların gelişmesine 
neden olarak dilbilim alanının önemini arttırmış-
tır. Dilbilim alanındaki gelişmeler ise günmüzde 
bireylerin yaşamlarına egemen olan farklı alan-
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lardaki örneğin reklamlar, dizi filmler gibi iletişim 
dizgelerinin de incelenmesinde dilbilimden ya-
rarlanılmasına neden olmuştur. Tüm bunların 
sonucunda da göstergebilim alanı, dilbilim ve 
edebiyat araştırmacılarının tekelinden çıkarak 
yaşamın tüm alanlarına uygulanmaya başlanmış-
tır. Bu noktada Umberto Eco ve Roland Barthes 
gibi isimler ise göstergebilimin diğer alanlara 
uygulanmasında, dil dışı alanlara yönelinmesinde 
etkili olmuşlardır (Akerson, 2005: 79-80).

Saussure’un takipçilerinden olan Roland Barthes,  
metin ile yazar/okuyucu arasındaki ilişkinin üze-
rinde durmuştur (Erdoğan, 2010: 320). Roland 
Barthes, göstergebilimin unsurlarından düzanlam 
ve yananlam ayrımı konusunda ise dilbilimci 
Louis Hjelmslev’in yaklaşımlarını südürmüştür 
(Allen, 2004: 50; Chandler, 2007: 139). Barthes’in 
göstergelerle ilgili olan yaklaşımlarında iki anlam 
düzlemivardır (Erdoğan, 2010: 320). Göstergebi-
limde, düzanlam ve yananlam, gösteren ve gös-
terilen arasındaki ilişkinin betimlenmesiyle ilgi-
lidir. Anlam ise düzanlamsal ve yananlamsal 
göstergelerin her ikisini de içermektedir (Chand-
ler, 2007: 137). Anlamlandırmanın birinci düzeyi 
Saussure’un üzerinde durduğudu boyuttur. Bu ilk 
düzlemi Barthes sözlük anlamı olarak nitelemek-
tedir (Erdoğan, 2010: 320). Göstergelerin anali-
zinde düzanlam basamağı örneğin dilsel göster-
gelerde sözcüklerin herkes tarafından kabul edilen 
ilk anlamına işaret etmektedir (Allen, 2004: 50). 
Gösteren ve gösterilen ilişkisinden ortaya çıkan 
düzanlamın, anlamlandırma sürecinin ilk basa-

mağına göndermede bulunduğu ifade edilmekte-
dir (Parsa ve Parsa, 2002: 59). Düzanlam, göster-
gelerin ilk olarak akla gelen ve genel anlamda 
açık, değişmeyen, ortak anlamlarına işaret etmek-
tedir. Sanat tarihçi Erwin Panofsky’e göre ise 
düzanlam görsel imgelerin herhangi bir kültür ya 
da zamandan gelen tüm izleyenler tarafından 
anlaşılması ve tanımlanmasıdır. Ancak kültürel 
farklılıklar izleyenlerin yananlam boyutunda 
göstergeleri değerlendirmelerine neden olabilmek-
tedir (Chandler, 2007: 137-138).

Yanlam düzleminde ortaya çıkan çağrımsal an-
lamlar ise kültürle olan ilişkilerinden dolayı 
keyfidir ve özneldir (Erdoğan, 2010: 320). Ya-
nanlam, sosyo-kültürel özelliklerle ve bireylerin 
idolojik, duygusal yönlerinin etkisi altında şekil-
lenen bir alandır. Yanlamlar, göstergeleri yorum-
layanların sosyal sınıfları, cinsiyetleri, yaş aralık-
ları, etnik özellikleri ve benzeri özellikleriyle 
bağlantılıdır. Özetle yananlam bağlama bağımlı 
olarak şekillenmektedir. Ayrıca yanlamda göster-
geler, düzanlamdan farklı olarak yoruma bağlı 
olarak çokanlamlıdır (Chandler, 2007: 137-138). 
Örneğin, cadde, ne şekilde ifade edilirse edilsin, 
düzanlamsal boyutta herkes için caddedir. İster 
bir filimde ister bir fotoğrafta isterse bir yazılı 
metinde yer alsın ne ya da neyin işaret edildiği 
aynı kalmaktadır. Bu da caddenin kendisidir. 
Anlamın ikinci düzleminde ise işaretle izleyicinin, 
okuyucunun ya da kullanıcının kültürel değerleri 
arasındaki ilişki öne çıkmaktadır. Barthes bu 
ikinci düzlemi çağrışımsal anlam biçiminde ta-
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nımlamaktadır. Anlamdırmanın bu boyutunda 
cadde artık her cadde değildir; belli özellikler 
taşıyan belli, değerlendirmeler ve nitelemeler 
çerçevesinde açıklanan, kurgulanan caddedir 
(Erdoğan, 2010: 320).

Göstergebilimin farklı alanlara uygulanmaya 
başlanmasıyla birlikte insanlar için resmin, fotoğ-
rafın dili ya da filmin dili üzerine konuşmak artık 
sıradan bir durum halini almıştır (Mencütekin, 
2010: 261).Tüm bu gelişmelere paralel olarak 
günümüzde sinema göstergebilimi de dikkate 
değer bir gelişme göstermiştir. Sinema eleştirisi 
ve sinema estetiği konularının genel göstergebi-
limin özel bir bölgesiyle ilişkilendirmenin olası 
olup olmadığı tartı şılmaya başlanmıştır. Tüm bu 
gelişmelerin ise kendiliğinden gelişmiş olan sine-
ma dili üzerine geleneksel kuramların tekrar in-
celenmesini, bu geleneksel kuramların yerleşik 
dilbilim öğretisi ile ilişki içine sokulması gereği 
ortaya çıkarmıştır. Sinemada dil kavramının kul-
lanımının ise bilimsel olarak kullanılması gerek-
tiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede Roland Barthes, 
Christian Metzve Umberto Eco gibi göstergebilim 
üzerine çalışmalar yapan bilim ve düşün insanla-

rı da sinema dilinin bilimsel temelde ele alınma-
sının gerekliliğinin önemini vurgulamışlardır 
(Wollen, 2004: 104).

Günümüzde göstergebilimin film analizlerinde 
başvurulan başlıca yöntemler arasında yer aldığı 
söylenebilir. Sinema filmlerindeki derin anlamın 
ortaya çıkarılmasında göstergebilimsel yaklaşım-
lar yol gösterici olabilmektedir. Çalışmada da 
Persepolis filmi, Roland Barthes’ın anlamlandır-
ma düzlemleri boyutunda ele alınarak, filmdeki 
çeşitli ideolojik, kültürel göstergeler derinlemesi-
ne incelenmektedir. Böylece Persepolis filminin 
sanatsal boyutunun yanında izleyenlere aktardığı 
mesajlar, filmin senaristi ve yönetmenlerinden biri 
olan Marjane Satrapi’nin filmde resmettiği dünya 
çerçevesinde ve tarihi gerçekler bağlamında 
Barthes’ın yaklaşımı temelinde ele alınmaktadır. 
Bu yöntemle İran’da modern burjuva bir ailenin 
bireyi olarak yetişen Marjane Satrapi’nin kadın 
oluş deneyimine paralel olarak İran karşı devrim 
sürecinin birbirine nasıl eklemlendiği ve Satrapi’nin 
yer yer bir göçebe kimliğine ne şekilde büründü-
ğünün izleri kültürel ve politik göstergeler çerçe-
vesinde sürülecektir
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Resim 1. Havaalanında İran’a Dönüş Sahnesi

Gösteren Düzanlam Yananlam

Kadın

Bu sahnede siyah başörtülü ve 
kırmızı pardesülü bir kadının 

canlandırılmaktadır. Bu sahnede 
film renklidir. Ancak bu sahnenin 
ardından filmdeki diğer sahneler 
siyah beyaz olarak sürmektedir. 

Siyah-beyaz renge geçişle birlikte 
filmde küçük bir kız çocuğu 

görülmektedir. 

Marjane Satrapi’nin başörtüsü ve pardesüsü 
Satrapi’nin İran’a dönüşünü simgelemekte-
dir. Renklerin kullanımı şimdiye gönderme-
de bulunurken, filmin ilk sahnelerinin ardın-
dan siyah-beyaz renge bürünmesi Marjane 

Satrapi’nin çocukluk ve ilk gençlik yıllarına 
geçişin bir ifadesidir. Filmdeki renk kulla-
nımının şimdi ile geçmiş arasındaki ayrımı 
belirlediği söylenebilir. Aynı zamanda film 

uyarlandığı çizgi romandaki gibi siya-beyaz 
ve yalın bir anlatıma sahiptir. Buradaki si-

yah-beyaz renk kullanımının filmin anlatısı-
nı dahagüçlendirdiği de söylenebilir.

Film, çizgi romanında etkisiyle siyah beyaz olarak 
canlandırılmıştır. Ancak filmin başlangıcında 
renkli sahneler de bulunmaktadır. Satrapi de bu 
konuda, kendisinin Ortadoğu ve şiddet olayları 
üzerine yazdığını ifade ederek, şiddet olaylarının 
çağımızda normalleştirildiğini vurgulamıştır. İn-

sanların her an farklı ortamlarda karşılaşabildiği 
şiddet olayları insanlar için sıradanlaşmıştır.  Ona 
göre, renk kullanımı örneğin kanın kırmızı rengi 
bu bağlamda ele alındığında olayın daha gerçek-
çi olmasına neden olarak, çalışmasının ve olay-
ların etkisini azaltacaktır (Chute, 2008: 99,106).
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Satrapi, canlandırma filmlerinde oldukça seyrek 
kullanılsa da Persepolis’in canlandırma filminin 
çizgi romanda olduğu gibi siyah-beyaz olmasını 
tercih etmiştir. Bu sahnelerde filmin başkahrama-
nı ve özyaşam öyküsü anlatılan Marjane Satrapi’nin 
başında siyah bir başörtüsü bulunmaktadır. Sat-
rapi’ninbaşörtüsü, üzerindeki kırmızı renkteki 
pardesüyle zıt bir renktedir ve bu zıtlıkta başör-
tüsünü daha öne çıkarmaktadır. 

Satrapi’nin başörtüsü aynı zamanda İran’a dönüşü 
simgeleyen en önemli gösterge niteliğindedir.  
Bağlayış şekli olarak çenenin altından basitçe 
bağlanmış olması gönülsüzce, üstünkörü ya da 
zoraki olarak bağlandığına bir işaret olarak değer-
lendirilebilir.  İran’da başörtününü bağlanma şek-
linde ise daha radikal bir biçimde çenenin altının 
da sıkı sıkıya kapatıldığı görülmektedir. Ayrıca bu 
sahnede önce alnı açık olan Satrapi’nin sonrasında 

alnını kapatarak İran İslam Devletinin uygun gör-
düğü yapıya yakın şekilde başörtüsünü bağladığı 
görülmektedir. Başörtüsünü daha sıkı bir biçimde 
bağlayan Satrapi’nin bu durumla ilişkili olarak 
duygularının mimiklerine de yansıdığı söylenebilir. 
Bu koşullar altında Satrapi’nin yüzünde beliren 
ifadesizlik ve mutlu olmaktan uzak olan ciddi 
duruş dikkat çekmektedir. Ayrıca Satrapi’nin tuva-
lette bulunduğu anda yanında ayakta duran ve 
ayananın karşısında makyajını tazeleyen kadın ise 
Satrapi’nin içinde bulunduğu bu duruma tamamen 
zıt bir görüntü vermeketdir. Kadının üzerinde be-
deninin belli bölgelerini açıkta bırakan giysisi ve 
makyajı ile Satrapi’den farklı koşullarda olduğu 
açıktır. Bu sahnedeki zıtlık Satrapi’nin durumunu 
daha da belirginleştirmektedir. Ayrıca kadının 
Satrapi’nin tuvaletten çıktığı andaki yüz ifadesi ise 
Satrapi’yi küçümser nitelik taşıyan dudak bükme 
hareketiyle birlikte verilmiştir.

Resim 2. Sokakta Özgürlük Heykeli’nin Kurukafaya Benzetildiği Sahne
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Gösteren Düzanlam Yananlam

Duvar Resmi ve İnsanlar

Bu sahnede bir duvar resmi gözük-
mektedir.  Resimde bir heykelin yüzü 

kurukafa şeklide çizilmiştir. Kuru 
kafanın başında bir taç bulunmakta 
ve heykelin arka zeminde ise enine 
çizgiler yer almaktadır. Bu heykelin 

bir kolu yukarıya doğru uzanmaktadır 
ve bedenini saran bol bir elbise vardır. 
Bu sahnede resmin önünden geçmek-

te olan üç siyah başörtülü genç kız 
görülmektedir. Aynı anda bu duvar 

resminin önünden genç kızların tersi 
yönünde motosiklekte hareket halinde 

olan ve iki kız, iki erkek çocuk, bir 
kadın ve bir erkekten oluşan insanlar 

yer almaktadır. 

Bu duvar resminde gözüken kurukafa 
figürü Amerikan bayrağının üzerinde 
yer alan Özgürlük Heykeli’nin yüzü-
nün üzerine yerleştirilmiştir. Amarika 
ve Amerika’yı temsil eden en bilinen 

sembollerden biri olan Özgürlük 
Heykeli kurukafa şeklinde çizilerek 
ölümü çağrıştıran olumsuz bir sem-

bole dönüştürülmüştür. Aynı zamanda 
yüzü bir kuru kafaya dönüştürülmüş 

olan Özgürlük Heykeli ve Ameri-
kan Bayrağı’na bu sahnede birarada 
bu şekilde yer verilmesi Amerikan 
aleyhtarı İran Cumhuriyeti’nin açık 
bir politik tepkisidir denilebilir. Aynı 
zamanda bu sahnede yer alan insanlar 
da İran’daki rejime ve yaşama gön-

dermede bulunmaktadır. 

Filmde sıklıkla duvarlara çizilmiş Batı aleyhtarı 
ya da İran rejimini destekleyen, anlatan resimler 
bulunmaktadır. Bunlardan biri de duvara resme-
dilmiş olan özgürlük heykelinin kafasının kuru-
kafa şeklinde çizilmiş olmasıdır. Arkasında Ame-
rikan bayrağı dokusu verilmiş bu resimde Ame-
rika ve onun özgürlüğü simgeleyen heykeli ölümü 
sembolize edecek bir şekilde, kurukafa olarak 
resmedilmiştir. Amerika ölümü çağrıştıran bir 
değerle özdeşleştirilmiştir.12 Duvar resimleri ABD 
ile ilgili olumsuz politik mesajlar verecek şekilde 
hazırlanmıştır. Bu resimle ilgili olarak ise özgür-
lük heykeli bir kurukafaya benzetilmiştir. Ayrıca 

12 http://traveltips.usatoday.com/, Erişim Tarihi: 
12.03.2016.

bu sahnede yer alan ve öğrenci oldukları ellerin-
de taşıdıkları birbirine benzeyen dosyalardan 
anlaşılan üç kızın üzerlerindeki giysi de İran’da-
ki islami rejimin bir göstergesidir. Kızların başör-
tüsü ve bol giysileri rejimin bir gerekliliğidir. Genç 
kızların karşısından gelen motosikletteki insanla-
rın ise bir aile olduğu anlaşılmaktadır. Bu sahne-
de dört çocuğun, anne ve babanın aynı motasiklet 
üzerinde seyahat etmesinin ise Batı toplumların-
da pek rastlanılamayacak bir durum olduğu 
söylenebilir. Bu durumun İran’da gündelik ya-
şamda daha sıradan bir olay olarak kabul edile-
bileceği ifade edilebilir. 
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Resim 3. Resim Atölyesinde Çalışan Öğrencilerin Yer Aldığı Sahne

Gösteren Düzanlam Yananlam

Resim Atölyesi

Bir grup kadının ortalarında göz-
lerini yummuş olan ve üzerinde 

karaçarşafbulunanbir kadın görül-
mektedir. Kadının bedenin üzerin-
deki karaçarşaf oldukça boldur ve 
bedeninin hatları belli olmamakta-
dır. Karaçarşaflı kadının etrafında 

ise resim çizmeye çalışan genç 
kadınlar yer almaktadır. Bu söz 

konusu genç kadınlar da karaçarşaf 
giymektedirler. Bu sahnede tuval-

lerden birinin üzerinde yer alan 
resimde bu karaçarşaflı kadının 
resmedildiği görülmeketedir. 

Tüm bu kadınların bulunduğu 
ortamın önlerindeki tuvallerden 
ve resim çizmelerinden ötürü bir 
atölye olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
atölyedeki öğrencilerden biri de 
Satrapi’dir. Atölyede ortada yer 

alan kadının tuvallerden birindeki 
çizimlerde yer aldığının gösteril-

mesi ve de tüm kadınların ortasın-
da oturmasından dolayı kadının 

bir model olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak normalde beden hatlarının 

bellirgin olması ya da çıplak olma-
sı gereken bir modelin çarşaflı bir 
şekilde resmedilmeye çalışılması 
rejimin kadınlar üstündeki etkisi 

simgelenmektedir. Bu tutum kadı-
nın belli bir davranış ve görünüş 
kalıbı içerisinde olması gerektiği-
nin göstergesi olarak kabul edile-

bilir. 
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Marjane Satrapi’nin sanat okuluna başladığı zaman 
anatomi sınıfında, genellikle çıplak modellerin 
kullanıldığı ortamda, başından ayağına kadar 
örtülü ve hiçbir beden hattı belli olmayan bir 
kadın modeli çizmeye zorlanmaktadır. Aslında bu 
sahne bir anlamda hükümetin kadınları biçimi 
belli olmayan bir imge olarak görmek istedikle-
rinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  İran’da-
ki İslam rejimi kadınlar için toplumsal ortamda 
tutumlarını belli etmelerine ve bireyselliklerini 
ortaya koymalarına ya da sanatsal çalışmalarda 
yer almalarına çok fazla şans tanımamaktadır.13 
Bu durum hükümetin dinin geleneklerini kulla-
narak toplumsal denetim sağlamaya çalışmasının 
göstergesidir. Kadınların İran’da bu şekilde ör-
tünmelerine yönelik gerekliliğin aynı zamanda 
bir anlamda kadınların toplumda bireysel kimlik-
lerini ifade etmelerinin sınırlandırılmasının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Filmde Marja-
ne Satrapi’nin bu duruma yönelik yaklaşımın 
mizahi öğeler barındırdığı da anlaşılmaktadır. 
Satrapi atölyede sanat eğitimi alan genç kızların 
karaçarşaflı modeli resmetmeye çalışmalarını 
mizahi bir anlatımla izleyicilere aktarmıştır. 

Film boyunca, kadınların örtünmesi bir anlamda 
kadınlara yönelik yaratılmak istenen benzerlik, 
aynılık duygusunun yaratılmasıyla ilişkilendirile-
bilir. Filmde Satrapi’nin ailesi dışında kalan 
İranlı kadınlar birer bireyden çok nesne gibi 
gösterilmektedir.14 Orta Doğu kökenli ergenlik 

13  https://tulane.edu/, Erişim Tarihi: 18.03.2016.
14  http://apt3design.blogspot.com.tr/,  Erişim Tarihi: 

çağındaki genç kızlar kendi bireysel arzuları ile 
toplumun kendilerinden beklentileri konusunda 
bir denge kurmak zorundadırlar. Bu kızlar, doğ-
dukları andan itibaren kendi sosyal çevrelerinde-
ki erkeklerin beklentilerine göre yaşamaktadırlar. 
İran’ın resmedildiği Persepolis filmi’nde kadınlar 
giyisileri konusunda kimi yasaklara tabidir. Bu 
durum kadınların bireyselliklerinin, toplumsal 
yaşamdaki alanlarının minimize edilmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca eğer bir kadın örtünmeyi kabul 
etmezse toplum için bir tehdit olarak görülüp 
toplumsal yaşamdan dışlanmaktadır.15 Kadınların 
örtünmesinin yanında İran’daki rejim toplumsal 
yaşamda tüm bireyleri kapsayacak kimi başka 
sınırlamalar da getirmiştir. İran’da eğlenceli et-
kinlikler, örneğin partiler gibi kanunlar tarafından 
sınırlandırılmıştır. Çünkü eğlencenin herhangi bir 
bireysel biçimi İslami kanunlara karşı bir başkal-
dırı olarak algılanabilmektedir. Tüm bunların 
yanında Batı toplumlarını temsil eden her türlü 
içerik de hoş karşılanmamakta hatta yasaklan-
maktadır. Batılı toplumları simgeleyen bu göster-
geler, çeşitli müzik gruplarından markalara kadar 
değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıdaki görsel-
lerde de filmde yer alan ve Batılı toplumları 
temsil eden bu göstergelerin kimilerine değinil-
mektedir. 

20.02.2016.
15  https://tulane.edu/, Erişim Tarihi: 18.03.2016.
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Resim 4. Michael Jackson Thriller Rozeti

Resim 5. Punk Is Not Ded Yazan Ceket

Resim 6. Nike Marka Ayakkabılar

Gösteren Düzanlam Yananlam

Rozet

Bir dizinin üzerine çökmüş 
siyah giysili bir erkek 

görselinin yer aldığı bir 
rozet görseli görülmektedir. 
Bu görseli Michael Jackson 

yazısı çevrelemektedir. 

Bu görsel de yer alan Michael Jackson’ın 
Thriller albümüyle ilgili bir rozettir. Michael 
Jackson Amerikan kültürünün o dönemdeki 

önemli sembollerinden biridir.
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Ceket-Genç Kız ve 
Kadınlar

Görselde bir genç kızın 
üzerinden bulunan ve 
üzerinde “Punk is not 

ded” yazan ceket dikkat 
çekmektedir. Ayrıca görselde 

üzerlerinde karaçarşaf 
bulunan iki kadın yer 

almaktadır. 

Görseldeki genç kızın Satrapi’nin kendisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Satrapi’nin 
üzerindeki ceketin arkasında yazan 

yazı da Punk müzik türüne göndermede 
bulunulmaktadır. “Punk is not ded” 

ifadesi Satrapi’ninilgi duyduğu Punk 
müzik türünün her zaman var olacağını ve 
eskimeyeceğini belirtmektedir.  Ceketin 

arkasındaki bu yazı batı kökenli bir müzik 
türünün sembolüdür.  Bu nedenle de İran’da 

hoş karşılanmamaktadır.  Bu sahnede 
yer alan kadınlar da toplumsal düzenin 

sağlanması ve rejime yönelik oluşabilecek 
muhalefetin engellenebilmesi amacıyla 

görevlendirilmiştir. 

Ayakkabı Yanlarında bir işaret olan spor 
ayyakkabılar. 

Satrapi’nin giydiği ve yanlarındaki 
sembollerden Nike marka spor ayakkabısı 

olduğu anlaşılan ayyakkabılar batıyı ve batılı 
değerleri sembolize eden bir markadır. Bu 

ayakkabılar Amerikan kültürünün ve yaşam 
biçiminin bir göstergesidir. Bu ayakkabılar da 

Punkla ilişkili olarak kabul ediliyor.

Marjane Satrapi’nin giydiği Nike marka ayakka-
bı ve üzerindeki Micheal Jackson‘un Thriller 
albümünü gösteren rozet Amerikan kültürünün 
ve 1980’li yılların popüler göstergeleri olarak 
kabul edilebilir. Aynı zamanda bu göstergeler, 
Amerika’yı temsil ettiğinden ötürü İran’da yasak-
lı durumdadır. Bu sahnedeSatrapi’yi yakalayan 
kadınlar Nikemarka ayakkabılarının Punk pabuç-
ları olduğunu söylemektedirler. Aynı zamanda 
Satrapi’nin, sırtında yazan “Punk is not ded” 
yazısının da Punk müziğiyle ilgili olduğunu da 
ifade etmektedirler. Bu sahnede rejimin korun-
ması amacıyla görevlendirilen bu kadınlar, Satrapi’nin 
yakasındaki Micheal Jackson‘un Thriller albümü 
rozeti nedeniyle de yine onu suçlamaktadırlar. Bu 

kadınlar, tüm bunlara ek olarak Satrapi’nin gerek 
Micheal Jackson rozetinin gerekse Nike marka 
ayakkabılarının ve de ceketinin özetle hepsinin 
İran’daki rejimin karşısında yer alan göstergeler 
olduğunu ve rejimin bir çöküşünü temsil ettiğini 
belirtmektedirler. Batılı değerleri ifade eden gös-
tergeler İran için Batıya bir özenti niteliğinde ve 
İran’ın kendi ulusal kimliğinden uzaklaşan, onun 
içinde bulunduğu yapıya ters gelen değerleri 
göstermektedirler.

“Punk is not ded” yazan ceketin olduğu sahnede 
karakterler oldukça basit bir biçimde betimlen-
miştir. Karakterlerin bedenleri ve yüzleri yalnıza 
en açık özellikleri ortaya koyacak biçimde stilize 
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edilmiştir. Bu iki kadının yüzü minimalist bir 
anlayışla oluşturulmuş ve sanki bir maske gibidir. 
Yüzlerindeki sıradanlık, basitlik onların otoriteyi 
temsil eden yüzlerinin değişebilirliğine vurgula-
maktadır. Bu kadınlar baskıcı bir ortamda otori-
teyi temsil eden baskıcı karakterleri temsil etmek-
tedir. Kadınların bedenlerinin eğimli ve devingen 
yapısı caydırıcı varoluşlarıyla Satrapi’yi zorla-
maktadır. Genel olarak bu kadınlar nesnel biçim-
de gerçekçi olarak canlandırılmamışlardır. Buna 
karşın karakterler minimalist bir tutumla sunul-
maktadır. Marjane’nin yüzü ise özellikle gözleri 
dikkate alındığında abartılı bir biçimde canlandı-
rılmıştır. Anatomik olarak doğru olmasa da 
Marjane’nin komik minimalist canlandırma biçi-
mi karakterin daha evrensel bir anlam kazanma-
sını sağlayarak, karaktere yönelik daha duygusal 
açıdan empatik bir tepkinin gösterilmesine neden 
olmaktadır (Beckler, 2014: 11-12). Punkla ilgili 
olan bir başka sahnede ise Satrapi, bir genç ergen 
olarak Viyana’ya gittiğinde, Avusturya da bulunan 
nihilist bir grubun içine dahil olur. Bu sahnede 
Satrapi’nin de içine dahil olduğu arkadaş grubu-
nun genel görünümü 1980’lerin Punk kültürünü 
yansıtmaktadır. Özellikle bu karakterlerin saçla-
rının kesimi Punk kültürünün dikkat çeken gös-
tergelerindendir.16

16  http://apt3design.blogspot.com.tr/, Erişim Tarihi: 
20.02.2016.

Resim 7. Abba Posteri

Resim 8. Iron Maiden Posteri

Resim 9. Bee Gees Posteri
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Gösteren Düzanlam Yananlam

Poster

Bu sahnede bir grup genç 
kız gözükmektedir. Bu genç 

kızlardan biri elinde bir 
poster tutmaktadır. Bu posteri 
diğerlerine göstermektedir. Bu 
posterin üzerinde iki kadın ve 
iki erkek yer almaktadır. Aynı 

zamanda posterin üzerinde Abba 
yazısı göze çarpmaktadır. 

Sınıfta hoca ders anlatırken kız öğenciler 
kendi aralarında birbirlerine poster 

göstermektedirler. Bu sahnede elinde Abba 
grubunun posteri olan bir kız görülmektedir. 
Batılı müzik grupları batılı her türlüdeğerin 
yasaklandığı bu politik ortamda bir anlamda 

batıyı temsil eden bu göstergelerin  genç 
kızların baskıya karşı kullandığı bir unsur 

olduğu söylenebilir. 

Posterve kız

Filmin bu sahnesinde bir genç 
kız elinde bir ağaçtan sopa ile 

müzik eşliğinde dans etmektedir. 
Genç kızın bulunduğu ortamda 
duvarda asılı olan bir poster de 

dikkat çekmektedir. 

Marjane Satrapi, bu sahnede Iron Maiden 
posterinin önünde tenis raketini gitar 

yapıp müziğe eşlik etmektedir. Bundan 
bir önceki sahnede rejimin görevlilerinin 

elinden kurtulan Marji içindeki Iron Maiden 
tutkusunu odasında yüksek sesle müzik 

grubunun şarkısını açarak ve tenis raketini 
gitar yapıp onlara eşlik ederek ortaya 

koymaktadır. Iron Maiden İngiliz bir heavy 
metal müzik grubudur. 

Plak kapağı

Bu sahnede üzerinde üç 
erkeğin yer aldığı bir poster 

gözükmektedir. Ayrıca posterin 
üzerinde BeeGees yazmaktadır.

BeeGees posteri Batıyı ve batılı değerleri 
sembolize eden bir müzik grubudur.

Marjane Satrapi, kendi geçmişine, kültürel değer-
lerine bakmaya başlaması ve medyadaki kimi ki-
şileri rol model olarak dikkate alması kendisi için 
yeni hedefler belirlemesini sağlamıştır. Tüm bun-
ların yanında özellikle ergenler için medya onların 
yaratıcılıklarını geliştirmede temel bir oyun alanı-
dır. Persepolis’te Satrapi, popüler batılı müzik 
gruplarını izlemekte ve  bu gruplar onun bireysel-
liğinin gelişimine etkide bulunmaktadır. Marjane, 
Iron Maiden,  Kim Wilde gibi batı kökenli birbi-
rinden farklı müzikler yapan müzik gruplarını ve 
kişileri takip etmektedir.Yüksek sesli müzik ve 

şarkıcıların görünümleri Satrapi’ye ilham vermek-
tedir. Satrapi, bir punk-rock hayranı olarak kendi 
sosyal çevresine başkaldırmaktadır. Müzik ona bir 
anlamda ilham vererek, onun İran hükümeti tara-
fından desteklenmeyen geleceğindeki kimi olası-
lıkları fark etmesini sağlamaktadır.17

Filmde kimi sahnelerde kız öğrenciler BeeGees 
ve ABBA müzik gruplarına ait görselleri birbir-
lerine göstermektedirler. Satrapi ise Iron Maiden 
müzik grubunun bir hayranıdır. Tüm bu müzik 

17  https://tulane.edu/, Erişim Tarihi: 18.03.2016.
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grupları 1970’lerin sonu 1980’li yılların başlan-
gıcındaki tanınmış müzik grupları olarak bu yıl-
larda dünya genelinde gençler arasında popüler 
figürlerdir.

Resim 10. Rejim Bekçisi Asker

Resim 11. Rejimin Propaganda Amaçlı  
Duvar resimleri

Gösteren Düzanlam Yananlam

Duvar resmi Elinde silah tutan asker resmi
Rejimi koruyan, onun bekçisi olan bir 

asker. Rejime karşı yanlış içinde bulunanlar 
karşısında onu bulacaktır.

İki ayrı binadaki duvar 
resimleri

Sağdaki resimde kucağında ölü 
bir ekek olan kadın, soldakinde 
ise zeminde enine çizgili görsel 

bulunan bir doku üzerinde 
kurukafa ve çarpı şeklinde 
kemikler yer almaktadır. 

Ayrıca bu her iki duvar resmin 
altındabulunan dilsel iletiler de 

dikkat çekmektedir. 

Savaşta ölenlerin şehitlik mertebesinde 
olduğunu gösterip onları yücelten rejimin 
propaganda amaçlı bir duvar resmi. Sol 

tarafta ise Amerikan rejimini eleştiren, onu 
ölümle özdeş gösteren bir resim vardır. 
Bu duvar resminde Amerikan bayrağı 

üzerindeki kurukafa ve çarpı şeklindeki 
kemikler Amerikan rejimine karşı olan 
bu bakış açısını yansıtan göstergelerdir.  
Tüm bu göstergelerin İran’daki politik 

koşulları ve bakış açısını açık bir biçimde 
ortaya koyduğu söylenebilir. Tüm bunların 
yanında bu her iki duvar resminin altında 
da İran rejimine ve Amerikan karşıtlığına 

ilişkin Humeyni’nin sözleri yer almaktadır.

Filmde sokaklarda bazı binaların duvarlarına İran 
rejimini yansıtan, anlatan resimler çizilmiştir. 

Bunlardan birinde rejimi koruyan bir askerin 
resmi bulunurken bir başkasında ise kadının ku-
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cağında ölü olarak uzanmış bulunan bir erkek 
resmi vardır. Kadının kucağında ölü olarak uzan-
mış bulunan bir erkek resmin hemen altında 
bulunan metinde ise Humeyni’nin bir cümlesi 
bulunmaktadır ve “Şehit tarihin kalbidir” yazmak-
tadır. Bunun tam karşısındaki binanın duvarında 
ise Amerikan bayrağı üzerinde bulunan bir kuru-
kafa resmi ve üzerinde çarpı şeklinde çapraz 
kemikler verilerek tehlikeli bir durum ifade eden 
başka bir resim bulunmaktadır. Amerika ile teh-
like burada da özdeşleştirilmektedir. Buradaki 
resimlerin altında yine Humeyni’nin başka bir 
sözü bulunmaktadır ve “Amerika’ya söyleyin bize 
sinirli olsun ve o kadar sinirli olsun ki sinirinden 
çatlasın” yazmaktadır. Verilmek istenen ise Amerika’nın 
kızgınlığının umursanmadığıdır ve üstelik bu iyi 
bir şey olarak görülmektedir çünkü Amerika 
kızgınlık dışında bir şey yapamayacak ve o ne-
denle de sonunda çatlayacaktır. Bu sahnenin 
öncesinde ise sokaklara şehitlerin isimlerinin 
verildiğinden bahsedilmektedir. Onları yüceltmek 
için yapılan tek şey isimlerini sokaklara vererek 
ölümsüzleştirmeye çalıştırmak olmuştur ve şehit 
yakınlarına kalan tekşey bu olmuştur. Bu neden-
le Tahran da yürümek büyük bir mezarlıkta yü-
rümeye benzetilmiş ya da onun gibi hissettirdiği 
söylenmiştir. 

Persepolis filminde toplumsal çatışmaları ifade 
eden kimi imgeler canlandırılmaktadır. Örneğin, 
kent sokaklarındaki askeri tanklar, kentteki hey-
kellerin yıkılması gibi sahneler bu toplumsal 
çatışmaların birer ikonik imgesidir. Filmin anla-

tısında, bu tür toplumsal çatışmalar Şah yöneti-
minin yıkılmasıyla ilişkili olarak aktarılmaktadır. 
Persepolis’in siyah- beyaz renkleri, bir anlamda 
İslam rejiminin kurulmasının ardından Tahran’da-
ki Marjane’nin ve ailesinin giderek artan biçimde 
yaşamlarının kısıtlanmasının bir yansımasıdır. 
Alman dışavurumcu sinemasında ve de Amerikan 
kara filmlerinde olduğu gibi Persepolis filminde 
de karanlık ve aydınlık zıtlığı karakterlerin ruhsal 
dünyalarını, duygularını, deneyimlerini yansıtmak 
amacıyla kullanılmaktadır (Warren, 2010: 117).

Sonuç

Çalışmada Marjane Satrapi’nin yaşam öyküsüden 
uyarlanan Persepolis filminde yer alan kültürel, 
ideolojik göstergeler ele alınmıştır. Bu amaçla 
Roland Barthes’ın düz anlam ve yan anlam yak-
laşımından yola çıkılarak, filmdeki görsel ve 
dilsel kimi göstergelerin anlamları derinlemesine 
analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda ön-
celikle İran’daki rejim değişimine yönelik tarihsel 
süreç incelenmiş böylece filmin aktardığı tarihi 
koşullara ilişkin genel bir resim çizilerek, bu 
koşulların filmde aktarılma biçimleri çeşitli gös-
tergeler çerçevesinde derinlemesine incelenmiştir. 

Persepolis filmi, İran İslam devrimi sonrası İran-
daki yaşamın nasıl bir dönüşüm içinde girdiğine 
değinmektedir. Filmde de söz edildiği biçimde 
İran’da devrimden önceki gündelik yaşama yö-
nelik birçok değişim yaşanmıştır. Bu toplumsal 
ve siyasal değişim özellikle İran’daki kadınların 
yaşamlarının gözlemlenmesiyle anlaşılabilmek-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

ID:280 K:329
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

375

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

tedir. İran’da kadınlar için devrimin kuralları çok 
daha baskıcı bir yaşamın oluşmasına neden ol-
muştur. İran’daki kadınlarla ilgili bu durumun 
etkilerini yaşamın her alanında görmek de müm-
kündür. İran’da kadının bu konumu toplum için-
deki benliğini yitirmesine ve rejim tarafından 
konumunun bir nesne gibi görülmesine neden 
olmuştur. Kadının toplum içinde gösterdiği ya da 
gösterebileceği bireysel duruş temelde din baha-
ne gösterilerek ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Marjane Satrapi’nin hikayesi tam da bu noktada 
dikkati çekmektedir. Bir kadın olarak bunlara 
başkaldırmaktadır. Rejimin onaylamadığı onun 
değerleriyle örtüşmeyen bir yaşam ve düşünce 
tarzı bulunmaktadır. Satrapi bir röportajında İran’ın 
Batı tarafından fundementalist bir ülke gibi algı-
landığını bu filmi yapmasının nedenlerinden bi-
rininde batının bu algısını kırmak olduğunu ifade 
etmektedir. Bu filmle Satrapi İran’ın tam olarak 
Batı’nın gözündeki gibi bir imajı olmadığını or-
taya koymaya çalışmıştır. Filmde İran’daki dönü-
şüm ve bu dönüşümün sonucunda İran’daki ka-
dınların yaşadığı baskıcı ortam Satrapi’nin ken-
disinin ve ailesinin yaşamı aktarılarak verilmek-
tedir. Bunun yanında filmde İran’daki rejimin 
kendi değerleriyle ters düştüğünü düşündüğü bazı 
Batılı sembolleri nasıl yasakladığı da gösterilmek-
tedir. Çalışmada Persepolis filminde İran’ın ya-
şadığı değişimleri ifade etmek amacıyla kullanılan 
tüm bu göstergelerin ardında yer alan yan anlam-
ların neler olduğu yapılan göstergebilimsel ana-
lizle ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada gerçekleştirilen göstergebilimsel ana-
lize göre filminde aktarılan tarihsel süreçte döne-
min popüler kültürünü temsil eden; kimi sanatçı-
ların posterleri, kimi batı kökenli markalar, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin varlığının İran’daki 
rejim açısından kendi siyasal rejimlerine yönelik 
bir tehlike olarak algılandığı sonucuna ulaşılmak-
tadır. İran’daki genç nüfusun batı kökenli popüler 
müzikleri dinlemesi ya da batıya ait kimi ürünle-
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In the study, the movie Persepolis which is an animation movie in which ideologies 
related to the Eastern and Western cultures are used is analyzed. Marjane Satrapi and Vincent Pa-
ronnaud have directed the movie together. In the movie which is based on Satrapi’s own life-story, 
the effects of the Islamic Revolution on life in Iran and people are narrated in general. The indicators 
identified in the movie which has been adapted from Marjane Satrapi’s graphic novel with the same 
title will be dealt with in the framework of a semiotic approach. Various symbols and the fact that 
the movie deals with Iran’s social regime and social life has led the study to focus on certain ideo-
logical and cultural aspects as is the case in propaganda movies. The various aspects which represent 
different cultures in the movie can at times be expressed through a brand and an outfit or some other 
indicator. Within this framework, the indicators which express the life-styles and ideological appro-
aches of Iran, the USA and the Western societies in the movie will be analyzed in depth. In the study, 
these identified indicators will be handled in line with the unity of the movie and within their own 
context and attempted to be deciphered. Objective: The objective of the study is to display how the 
political struggles in particular during World War I and II and continued after these wars ended have 
taken place through animation cinema and to identify the meanings conveyed by the ideological and 
cultural indicators in the movie Persepolis to the audience. In addition, it will be attempted to analy-
ze the meanings which lie behind these indicators. Although the movie Persepolis which is dealt with 
in the study is not a movie which carries the purpose of propaganda, it is based on Marjane Satrapi’s 
own life story and conveys the political environment within a specific geography at a certain time 
in history. Limitations: This study has been carried out in line with the approaches of Roland Bart-
hes and the indicators in the movie have been evaluated within a historical context. Although this 
movie does not carry the purpose of propaganda like the movies of rather war periods, the use of 
many conflicting ideologies and the indicators which represent them in the movie has been an ef-
fective factor in choosing this movie as the subject of this study. Methodology and Participants: 
Semiotics is the science of indicators. Semiotics analyses everything used by people to establish 
communication in life. Therefore, this scientific area has a very wide scope. Very different aspect 
such as words, images, music, sounds and signs can be dealt with through a semiotic analysis (Par-
sa and Parsa, 2002: 1). However, it can be stated that the area of linguistics forms the foundation of 
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all these areas in question. The basic source which lies behind semiotic studies is Ferdinand de 
Saussure’s work General Course in Linguistics. After Saussure’s death in 1913, this work came into 
existence when his old students in the University of Geneva compiled Saussure’s course notes and 
their own notes (Wollen, 2004: 104). Today, semiotics can be stated to be among the main method 
which is consulted to in film analyses. Semiotic approach can be guiding in deciphering the deep 
meaning in motion pictures. In the study, the movie Persepolis has been dealt with within the dimen-
sion of Roland Barthes’ interpretation levels and various ideological and cultural indicators in the 
movie have been analyzed in-depth. Thus, the messages transmitted to the audience besides the ar-
tistic dimension of the movie Persepolis have been dealt with on the basis of Barthes’ approach 
within the framework of the world rendered by Marjane Satrapi who is the scenarist and one of the 
directors of the movie and within the scope of historical facts. Through this method, how the Irani-
an counterrevolution process has been articulated to each other in parallel to Marjane Satrapi’s ex-
perience of being a woman who was raised as a member of a modern bourgeoisie family in Iran and 
the signs of how Satrapi at times assumed a nomad identity will be traced within the framework of 
cultural and political indicators. In the study, the semiotic analysis method which is a qualitative 
method has been made use of. The movie Persepolis dealt with within the context of the study has 
been evaluated in line with Roland Barthes’ concepts of denotation and connotation. Data Analysis 
and Interpretations: ın this study, leads obtained from studies on indicators which belong to Eastern 
and Western cultures have been used in the analysis of these indicators. Conclusion: ın the study, 
the cultural and ideological indicators given place to in the movie Persepolis adapted from Marjane 
Satrapi’s life-story have been analyzed. For this purpose, taking Roland Barthes’ approach of deno-
tation and connotation, it has been attempted to analyze the meanings of certain visual and linguistic 
indicators in the movie in-depth. In this respect, firstly the historical process related to the change in 
regime in Iran has been analyzed and thus the general Picture on the historical conditions transmitted 
by the movie has been drawn and the transmission manner of these conditions in the movie through 
various indicators has been analyzed in-depth. The movie Persepolis deals with how life in Iran has 
entered a transformation phase after the Iran Islamic revolution. As it is narrated in the movie as 
well, numerous Changes have taken place in Daily life compared to life prior to the revolution in 
Iran.  This social and political change can in particular be understood by the observation of the lives 
of women in Iran. The rules of the revolution in Iran have caused a much more oppressive life for 
women. It is possible to see the effects of this situation related to women in every areas of life as 
well. This position assumed by women in Iran has caused them to lose their identity within society 
and for this position to be viewed like an object by the regime. The individualistic stance women 
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display or can display in society has been attempted to be destroyed by presenting religion in gene-
ral as an excuse. Marjane Satrapi’s life-story becomes striking just at this point. She revolts against 
all these as a Woman. She has a life and thinking style which are not approved by the regime and 
are not in line with the values of the regime. In one interviews, Satrapi has stated that Iran is perce-
ived a fundamentalist country by the West and that one of the reasons why she made this movie was 
to overcome this perception of the West. In this movie, Satrapi has tried to convey that the image of 
Iran views by the West is not an accurate one. In the movie, the transformation experienced in Iran 
and the oppressive environment women were subject to as a result of this transformation have been 
transmitted through Satrapis’ and her family life-story. In addition, it is displayed in the movie how 
the regime in Iran bans Certain Western symbols which it regards to be in opposition with its own 
values. In the study, it has been attempted to present all the denotations behind all these indicators 
used with the purpose of expressing the changes experienced in Iran through semiotic analysis. 
According to the semiotic analysis carried out in the study, the conclusion that certain indicators 
which represent the popular culture of the period and the Western culture belonging to the historical 
process have been perceived as a threat against their own political regime by the regime in Iran has 
been reached. The movie in general terms conveys fractions of the life of a young girl. However, 
the movie Persepolis is one of the important examples of animation cinema which presents what has 
been experienced behind the scenes of a historical period in which a great change has taken place 
for the Iranian society beyond the life-story of a little girl. Through this revolution which has taken 
place in Iran, the change the society went through and the hardships experienced by women as a 
result of this change are attempted to be transmitted to the audience. In addition, the prejudices of 
Western cultures towards the Iranian public and culture which are evaluated through the point of 
view of a female Iranian writer are attempted to be overcome through the movie Persepolis which 
has been adapted directly from the graphic novel. 
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Öz: Bu çalışmada adı ya da şekli her ne olursa olsun 
sanata ve edebiyata 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 üzere ülkemizdeki 
örnekleri ile müsemma bir biçimde edebiyat ve sanat 
eserlerine (bilhassa klasik sanatlar) çeşitli şekillerde 
müdahalelerde bulunulduğu, müdahalelerin haksızca 
yapıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca yeni 
oluşturulmaya çalışılan ve hâlihazırda tasarı aşamasında 
olan Türkiye Sanat Kurumu‘ nun olumlu olduğu kadar 
olumsuz yönlerinin de bulunduğu ortaya konmuş ve 
tartışılmıştır. Bu hususta yapılan literatür taramasına 
olası yorumlar da katılarak klasik sanatlara ilişkin bir 
“manifesto” hazırlanmıştır.
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Abstract: In this study; interventions will be discussed 
primarily in the field of art. Also state practices and 
laws will be discussed. In an analysis conducted it 
revealed that the state intervene. This practice is un-
fair. also newly created “Tusak” law was discussed. 
Its criticisms are as positive and negative. Finally; a 
“manifesto” has been prepared in the arts.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sanat; ezelden beridir insanların duyularına hitap 
eden, yaşamlarına anlam katan, acı, aşk ve istek-
lerine 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 etti-
ğinden dolayı her zaman çokça sansüre uğramış 
ve kısıtlanılmak istenmiştir. 

Sanatçı ise sanat alanında ürünler veren kişilere 
denir. Sanatçı eserlerini kendi duygu yoğunluğu 
ile beraber içinde bulunduğu toplumun yaşayışı-
na göre şekillendirmekte ve ortaya çıkarmaktadır. 
Atatürk’ün de dediği gibi “sanatçı, alnına ışığı 
ilk hisseden kişidir.” Diğer birçok ülkelerde ol-
duğu gibi bizim ülkemizde de Anayasal olarak 
kendine yer edinmiş olan sanat, gelişim açısından 
devletin kontrolü altında bulunarak kök salmıştır. 
Devletin kontrolü ise yer yer siyasi, yer yer ise 
ekonomik olarak sanatın üstünde bir tabaka mi-
sali yer edinmiştir. Böylece sanatın özgür ruhu 
devletin otoriter tavrı ve kurumsal yapısı altında 
can çekişmek zorunda kalmıştır. Bu zorlanış her 
ne kadar sanatın geleneksel ya da klasik yapısı 
içinde değişmeler gösterse de klasik sanatlar bu 
durumdan ne yazık ki en çok pay alan taraf ol-
muştur.

Amaç: Bu çalışmamızda sanat ve kökeni, sansür 
ve nitelikleri, sanatın anayasal durumu, devletin 
sanata bakışı irdelenmiştir. Bu bağlamda klasik 
sanat dalları temel alınarak bu sanat dallarından 

özellikle opera, bale ve tiyatro ile ilgili pratikte 
kadroların bulunduğu durum, bakış açısı ve yeni 
“Tüsak Yasası” eleştirilmeye çalışılmıştır.

Yöntem: Çalışmada literatür taraması yolu kul-
lanılarak kavramsal çerçeve verilmeye çalışılmış-
tır. Çalışmanın son bölümünde ise ülkemizde 
yaşanan sanatsal yapı, kurum ve olaylar derlene-
rek sonuçsal bir manifesto ortaya çıkarılmıştır.

Sanat:

Sanat kelimesi Arapça’ da “amel”, yani is ve 
yapma anlamındaki “sunu” kökünden alınmış 
olup, arapça sözlükte, bir isi vücuda getirmek 
(icadet-ulfiil) ve bir maddeye zihinde tasarlanan 
sekil ve sureti vermek (icad-ul-suret) anlamlarına 
geldiği belirtilmektedir. Sunu kelimesi ayrıca 
güzellik ve hayran olunacak bir kudret eseri 
anlamı taşıdığından, bu kelime daha çok hilkat 
ve tabiatın yaptığı şeylerde kullanılarak tabiatta 
kendi kendine vücut bulmayıp, insanın akıl ve 
zekâsını kullanarak eliyle yaptığı islere “sanat” 
denilmiştir (Arseven, 1975:1752-1753).

Eski Yunanca’da “areti” kelimesinin bu anlamda 
kullanıldığı görülür. Birleştirmek, uydurmak 
suretiyle yapmak anlamına gelen “aro” kelime-
sini yunanlılar’ dan alan Latinler sanata “ars” 
demişlerdir. Bu kelime buradan da İtalyanca’ ya 
“arte” ve Fransızca’ ya ise “art” seklinde geçmiş-
tir ( Arseven, 1975:1753).

Yukarıda açıklananlar dışında sanat kelimesinin 
bugüne değin çok fazla kişisel tanımı yapılmış 
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olup, aslen sanat kelimesini; “Bir duygunun, 
tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan 
yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda 
ortaya çıkan üstün yaratıcılık; bir meslekte uyul-
ması gereken kuralların tümü.” olarak da tanım-
lamak mümkündür.1 Sanat onu meydana getiren 
bir kişi –sanatçı- tarafından oluşturulur ayrıca 
içinde bulunulan toplumun değerleri ile meyda-
na getirenin bakış açısı, düşünceleri, estetik de-
ğerleri, tavır ve tutumları bağlamında gelişerek 
son halini alır. 

Anayasal durum:

1982 Anayasası madde 27/1 ‘de; “herkesin bilim 
ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıkla-
ma, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahip” olduğu hükme bağlanmıştır. 
Madde hükmünden anlaşıldığı üzere sanat öz-
gürlüğü tek başına ele alınmamış, bilim hakkı 
ile birlikte değerlendirilmiştir. Her ne kadar ye-
tersiz bir düzenleme yapılmış olsa da bu durum 
sanat hakkının anayasal bir düzenleme içerisinde 
korunduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Ayrıca 
yine anayasamıza baktığımızda; 1982 Anayasası 
m.64’de, sanatın ve sanatçının korunması baslı-
ğı altında, “devletin sanat faaliyetlerini ve sana-
tı koruyacağı ve destekleyeceği” ayrıca hükme 
bağlanmıştır. Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik 
haklar ve ödevler” baslığını taşıyan üçüncü bö-
lümünde yer alan program hüküm niteliğindeki 
bu madde ile sanatın “kurumsal garanti”ye sahip 

1 http://sanat.nedir.com/#ixzz3GgC2lIcu 
(06/03/2016)  

olduğuna ilişkin vurgu da arttırılmış olmaktadır. 
(Atalay, 2007: 44)

Yargı Organının Tutumu:

Edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkan tüm 
ürünler özgür düşüncenin bir sonucu olduğundan 
düşünsel kaynaklı bir biçimde oluşturulmuşlardır. 
Devletler ortaya çıkan ürünleri ahlaka aykırılık, 
müstehcenlik ya da infial yaratma (siyasi, sosyal 
ya da farklı biçimlerde) ihtimallerine karşın 
yaptırıma tabi tutmuşlardır. Bu bağlamda yargı 
organlarınca farklı muameleler sergilenmiştir ve 
sergilenmeye devam etmektedir. 

Yukarıda da bahsedilmiş olduğu gibi sanat, ede-
biyat gibi kavramların devletin bekası ile ilgili 
varoluşları aslen devlet kavramından çok da uzak 
değildir. Bilhassa sanatın desteklenmesi gerekti-
ği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan pozitif ku-
ralların olduğu aşikârdır ve modern devlet sis-
temlerinde de bu durum yeterince destek gör-
mektedir. Hukuki anlamda ortaya çıkan ihtilaf-
larda özellikle; sanatçıların “fikri haklarının 
koruması için Fikri Hukuk”, “eserlerin ekonomik 
değerlerinin korunması açısından ise Borçlar 
Hukuku” uygulama alanı bulmaktadır. Bu hukuk 
dalları bağlamında devletçe kişisel haklar ile 
yaratıya dair haklar korunmaktadır.

Fakat hakların korunmasını bu kadar destekleyen 
devlet, ortaya çıkan sanat eserleri ile ilgili olarak 
sanatçıları, sanatseverleri de karşısına alabilmek-
tedir. Bu bağlamda özellikle yargı organları ta-
rafından icra edilen bir takım yaptırımlar ortaya 
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çıkarılmıştır. Bu yaptırımları genel olarak sanat 
ve edebiyat alanındaki “müdahaleler” olarak da 
adlandırılabiliriz. 

Yargı organı tarafından icra edilen müdahaleler 
genel olarak şu şekilde ortaya çıkmaktadır:2

1- Soruşturma Açma: Kanuna göre yetkili mer-
cilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddiana-
menin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmek-
tedir.3 Soruşturma işlemi; Ceza Kanunu’na göre, 
Cumhuriyet savcıları tarafından bir suçun işlen-
diğinden bahisle “ceza soruşturması” açılması 
şeklinde gerçekleşir. Yapılan araştırma sonucun-
da eğer ki suçun işlendiği yönünde bir şüphe 
oluşursa ceza davası açılır. Buradan hareketle 
denebilir ki; soruşturma açılması direkt olarak 
ceza verileceği anlamına gelmemektedir. Ancak 
her halükarda açılan soruşturmalar sanatçıları 
baskı altına almakta, gerek kamuoyu gerekse 
sanatçı açısından caydırıcı bir etki yaratmaktadır. 
(Örneğin; 2008 yılında gösterime giren Can 
Dündar’ın Mustafa adlı belgeselinde olduğu gibi.. 
Soruşturma açılmış ve fakat sonucunda “kovuş-
turmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.4

2- Gözaltına Alma: Kanunun verdiği yetkiye 
göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin 
tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne 

2 http://www.umut.org.tr/UserFiles/Files/Document/
document_6b6d846abb18467a8a78396abd07a
5c7.pdf (05/03/2016)

3 http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2005/06/20050601-10.htm (27/02/2016).

4  http://www.hurriyet.com.tr/can-dundarin-mustafa-
filmi-aihm-yolunda-21424849 (3/03/2016)

çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar 
kanunî süre içinde sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp 
alıkonulmasını ifade eden terimdir.5 Kişinin bir 
suçu işlediğine dair belirli emarelerin bulunma-
sı halinde başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem 
ile kişiler Cumhuriyet Savcısı nın kararı ile ne-
zarethane de tutulurlar. Sanatsal ifade anlamında 
ve sanat alanı ile ilgili olarak düşünüldüğünde 
bu tarz bir uygulamanın sanatçıları ve ifade 
özgürlüğünü derinden yaralayacağı açıktır. Bu 
bakımdan son çare olarak uygulanması gereken 
bir hüküm olduğu açıktır.

3- Tutuklama: “Kuvvetli suç şüphesi” nin var-
lığını gösteren somut delillerin ve bir  tutuklama 
nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık 
hakkında tutuklama kararı verilebilir. Ceza Hukuku 
sistemine göre kişilerin, yargı organları tarafından 
verilen hükümlere göre hakkında verilecek karar 
ışığında belirli süre özgürlüğünden yoksun bıra-
kılması anlamını taşımaktadır. Tutuklama kara-
rının verilebilmesi için yukarıda da bertildiği 
üzere kanunda belirtilen “kuvvetli suç şüphesi” 
nin varlığı gerekmektedir. Kimi zaman bu tarz 
uygulamalarla karşılaşılsa da salt olarak ifade 
özgürlüğünün kullanılması sonucu ortaya çıkan 
bir uygulama olması oldukça üzücüdür. Özellikle 
de kanun metninde yer alan eylemlere, eylem-
lerin ağırlığına ve insanlar üzerindeki etkilerine 
bakıldığında ortaya çıkacaktır ki; ifade özgürlü-

5 http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2005/06/20050601-10.htm  (27/02/2016)
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ğü kapsamına dâhil olan sanat ve edebiyat ala-
nına ilişkin eserler ve sonuçları kanun metninde 
yer alan eylemlerin yanında oldukça hafif kal-
maktadır. 

4- Ceza Davası Açma: Cumhuriyet Savcılarının 
açmış oldukları soruşturmalar sonucunda yeter-
li şüphe elde edilirse iddianame düzenlenerek 
soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına 
geçilmektedir. Düzenlenen iddianamenin de 
mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde ceza 
davası başlamış olur. Açılan dava sonucunda 
sanık tutuklanabileceği gibi beraat de edebilir. 
Sanat alanı ile ilgili kişilerin karşı karşıya kal-
dıkları suçlar genellikle; hakaret, halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik, müstehcenlik, dini değerleri 
aşağılama gibi suçlardır. Yine ifade etmek gere-
kir ki; ifade özgürlüğü gibi üst düzey bir hakkın 
kullanılması sonucu ortaya çıkan bu durumlar 
oldukça yaralayıcı bir boyuttadır. Nitekim uygu-
lamada karşılaşılan en büyük sorun adilliği ol-
dukça tartışılan yargılamaların sonucudur.

5- Para cezası, Hapis Cezası ve sair Yaptırımlar: 
Mahkemeler süren ceza davaları sonucunda 
çeşitli karar ve yaptırımlar uygulayabilmektedir. 
Şöyle ki; ceza davası sonucu hüküm olarak öz-
gürlüğü bağlayıcı ceza verilmesi hapis cezası 
sonucunu doğurmaktadır. Bu ceza türü; kişi 
özgürlüğünün belirli süreliğine kısıtlanması so-
nucunu doğurmaktadır (Güneş, 2001:353). Para 
cezası ise TCK Md52/1’e göre 5 ile 730 arasın-
da verilen cezalarda uygulanan hapis cezası 
kadar ağır bir sonuç taşımayan hallerde ortaya 

çıkar (Güneş, 2001:356). Örneğin; Haldun 
Açıksözlü’ nün Laz Marks adlı tiyatro eserinde 
dönemin Başbakanına hakaret edildiği gerekçe-
siyle açılan ceza davasında 7000 TL para ceza-
sına çarptırılması gibi.

6- Erteleme Kararı Verilmesi: TCK 51. Maddeye 
göre; suçu işlediği belirlenen ve fakat gösterece-
ği iyi hale bağlı olarak belirlenen zaman süreci 
sonunda suçun işlenmemiş olması sonucunu 
doğuracak olan müessesedir (Güneş, 2001:385). 
Yargılama sonucunda verilen hükmün ve cezanın 
belirli bir süreliğine ertelenmesi. Örneğin; Yeditepe 
Üniversitesi’nin eski öğretim üyelerinden aynı 
zamanda bir kolaj sanatçısı olan Michael Dickinson’ 
un bir sergide hazırlamış olduğu bir çalışmada 
dönemin başbakanına hakaret ettiğinden bahisle 
açılan ceza davası sonucunda 7080 TL para 
cezasına çarptırılması. Bu örnekte öğretim üye-
sinin ödemeyi reddi ile beraber beş yıl içinde 
“aynı tarz bir karikatür hazırlamaması” halinde 
cezasının erteleneceği yönünde verilen kararda 
olduğu gibi.6 Belirtmemiz gerekir ki; uygulama 
göz önüne alındığında son yıllarda “Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması” (HAGB) 
kararının da etkinliğinin artmış olduğunu ve bu 
tarz olaylarda uygulamanın bu yönde karar ver-
diğini de eklememiz gerekir. Ceza Muhakemesi 
Kanunu Md. 231 e göre; “yapılan yargılama 
sonucunda 2 yıl ve daha az süreli ceza alınması, 
sanığa adli para cezası verilmesi, sanığın daha 

6 http://ihd.org.tr/images/pdf/2010_yili_insan_
haklari_ihlalleri_raporu.pdf (27/02/2016)
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önceden kasıtlı bir suçtan ötürü ceza almamış 
olması ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde mah-
kemede bir kanı” oluşmuş ise bu yola başvurul-
maktadır. Bu karar ile sanık “5 yıl süre ile dene-
time tabi” tutulmaktadır. Denetim süresi içinde 
yeni bir suç işlenmediğinde kamu davası 
düşmektedir.7Yargı organının pratikte uygulamış 
oldu bu yaptırımların temel amacı; söz konusu 
eylemlerin cezai yaptırıma tabi tutulması ve bu 
bağlamda da oluşmuş ya da oluşabilecek olan 
ihlallerin önüne geçilmesi amacını taşımaktadır. 
Aslen yapılan yargılamalar ve açılan ceza dava-
larının oluşması ve yürütülmesi sürecinde en 
önemli hususun adil işleyen bir süreç olduğu 
kesindir. Adil işleyen süreç hem hukuku ihlal 
eden hem de hakkı ihlal edilen tarafın hukuk 
düzenin olan inancını ve adalete olan güvenini 
tazeleyecektir. Pek tabii ki; olması gereken şey, 
eğer ortada bir hak ihlali olduğu düşünülüyorsa 
bunun en adilane bir biçimde soruşturma ve 
kovuşturma işlemlerinin yerine getirilmesi ola-
caktır. 

Sanat Dalları ve Devletin Tutumu Bağlamında 
İncelenmesi:

Bu konuda tarafımızca sadece belirli sanat dal-
ları bağlamında inceleme yapılmış olup, klasik 
sanat dalları ve bilhassa opera, bale ve tiyatro 
sanat dalları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılara 
varılmıştır. Sansür kavramının gerekliliği açısın-
dan düşünüldüğünde ortaya çıkan tablo sosyo-

7 http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.
htm (13/03/2016)

lojik açıdan sorunlu ve yer yer nevrotik bir bi-
çimde zuhur etmektedir. Özellikle yanlı iktidar-
ların ve onların güdümü altında bulunan kurum-
ların sanatın kalbinde yer alması, iktidarın ko-
layca sanatın içine girebilmesine sebebiyet ver-
miştir. Bu durum aslen devletin, kamu yönetimi 
bilimi gereğince(Aydın, 2013:112) vatandaşlara 
sunmak zorunda olduğu “bilimsel ve kültürel 
kamu hizmetleri” kavramlarına da tamamen ters 
düşmektedir. İlgili kavram aslen devletin bu 
yolda vatandaşlara olabildiğince kolay, ucuz ve 
yararlı, (özellikle) sanatsal içerikli, kaliteli hiz-
metlerin sunulması gerekliliğinden ibaret olmak 
zorundadır. 

Önceki konu başlığımızdan hareketle; Günümüzde 
birçok devletin çeşitli sanat alanlarına kamu 
bütçesinden finansman sağladığı, bir takım sanat 
alanlarını sübvanse ettiği ve ekonomik, sosyal, 
siyasi veya ideolojik nedenlerle güzel sanatlar 
alanında çeşitli roller üstlendiği görülmektedir. 
(Kovancılar ve Kahriman, 2007: 21) Bu konuda 
aslen birçok akademisyen ve sanatçı, devletin 
sanata destek sağlamasının olumlu ya da olum-
suz yanları ile gereklilikleri konusunda görüş 
ayrılığında bulundukları ezelden beri bilinmek-
tedir. Bu konunun temel çıkış noktası pek tabiî 
ki devletin daha doğrusu egemen gücün sanata 
el atmasının sanat alanında yanlı sonuçlar doğu-
racağı anlayışından ileri gelmektedir.  

İster komünist ister demokratik olsun “devlet”; 
siyasi ve zorlayıcı güçleri temsil eder. Devletin 
bütün kaynakları – güçleri kontrolü elinde tutan 
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gücün çıkarlarına hizmet etmek ve devletin var-
lığını tehdit eden şeylerle meşgul olmak üzere 
kullanılmaya meyillidir. Ayrıca unutulmaması 
gereken diğer şey, bir şeyi devlet faaliyeti haline 
getirme kararı aynı zamanda onu bürokratik 
yönetim altına yerleştirme kararıdır. Bırakınız 
totaliter örnekleri, seçilmiş hükümetler bile dev-
let desteği alan sanatçılara “parti çizgilerini” 
dayatmak durumundadır. Demokratik bir top-
lumda bu kontrol gizli ve dolaylı olabilir ama bu 
durum hala bir kontroldür (Borger,2006: 65). 

Aslında devletin sanatı kontrol altına alma ve 
kontrol altında tutma çabaları hem olumlu hem 
de olumsuz bir biçimde değerlendirilebilir. Örneğin; 
devletin kendi amaçsal gayelerinden ötürü sana-
ta destek vermesi olumlu ve olması gereken bir 
tutumdur. Gerek vergi-harç vb yükümlülükler, 
gerekse vatandaşların sanatsal faaliyetlere özen-
dirilmesi, yapılan ekonomik harcama ve gerek-
lilikler dâhilinde herkesin bu faaliyetlere katıl-
masının kolaylaştırılması tam da bu türdendir. 
Fakat aynı devletin belirtmiş olduğumuz gibi 
sanat ve sanatçı hakkında bir sınır çizmesi onun 
önceki davranışının gerekliliği hakkında bizleri 
bir soru işareti ile yani bu konuda olumsuz bir 
tutum ile karşı karşıya bırakmaktadır. Örneğin; 
yapılagelen uygulamaların ve davranışların kı-
sıtlanması, bütçede kısıtlamalara gidilmesi ve bu 
durumun sanatsal faaliyetlere yansıması, sanat 
faaliyetler ile ilgili bültenlerin devlet kontrolün-
den geçmesi ya da devletin istediği tür ve konu-
da sanatsal faaliyetlerin olması gibi.

Bu konuda üzerinde durulması gereken kısım ise 
evleviyetle, “olumsuz tutumlar” olmalıdır. Çünkü 
olumlu tutumlar hattı zatında hem devletin ana 
görevlerinden olup, hem kamunun yönetilmesi-
nin gereklerinden, hem de anayasal yükümlü-
lükler gereğince anayasal güvenceye kavuşturul-
muş olan birer ödev mahiyetindedir.

Tüsak ile İlgili Eleştiriler: 

Burada bilhassa ülkemizde son zamanlarda ya-
şanan, sanatsal kurumların yapısını ve içeriğini 
topyekün değiştirecek bir biçimde gerçekleştiril-
mesi hedeflenen Türkiye Sanat Kurumu’nu ve 
kurumun etkilerini de ele almamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Şu anda Devlet Tiyatroları, Devlet 
Opera ve Balesi gibi hali hazırda devletin göze-
timi ve denetimi altında bulunan kurumların 
yapılanma ve çalışma şekillerini değiştirecek bir 
yeniliğin mevcut olduğu hepimizce bilinen ve 
takip edilen bir gerçektir. Bu bağlamda Türkiye 
Sanat Kurumu adı altında bir kurumun kurulma-
ya çalışıldığı, akabinde şu anda anılan kurum-
larda çalışan sanatçıların bu kuruma devredile-
ceği, kurumun yapısının sözleşmeli bir biçimde 
çalışmaya yönelik bir anlam içerdiği az çok bi-
linmektedir. Tabii ki eleştirilecek birçok konu 
bulunmaktadır. Fakat öncelikle irdelenmesi ge-
reken düşüncenin; “bu yeniliğin devletin bekası 
için mi? yoksa hükümetin/hükümetlerin bekası 
için mi? ” yapıldığı gerekçesi bizler için oldukça 
önemlidir. 
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Ülkemizde sanatsever ve sanata ilgi duyan kesi-
min varlığı yadsınacak bir sayıda olmamakla 
birlikte bu sayının, özellikle adını andığımız 
klasik sanatlar açısından ele alındığında oldukça 
düştüğü bilinmektedir. Özellikle sanatsever kit-
lenin sayısının sanat dallarına göre yapılan ay-
rımlarca incelendiğinde görülecektir ki; klasik 
sanatlar (opera, bale, tiyatro) her zaman eğitim 
düzeyinin yüksek olduğu kentlerde, yine aynı 
özelliklere sahip vatandaşlarca ilgi görmekte ve 
izlenmektedir. 

Ülkemizde yer alan siyasi yapı incelendiğinde 
ise özellikle muhafazakâr parti ve kesimlerin 
yönetimde daha egemen bir konumda olduğu 
yıllardır bilinen ve su götürmeyen bir gerçek 
olarak ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca da 
daha gelenekçi ve muhafazakâr düşünen kesimin, 
kendi gibi düşünmeyen ve fakat sanat alanında 
daha özgür bir tutumu ve aydınlanmayı hedef 
alan bir kesimce aynı düşünceleri paylaşmadığı 
da göz önünde bulundurulduğunda ortaya iki 
farklı siyasi ve ideolojinin tabiri caizse anlaşmaz-
lığından doğan bir sanatsal yapı farklılığı çık-
maktadır. 

Ülkemizde yer bulan yerel ve folklorik sanat 
alanlarına ilginin en baştan beri gelir düzeyi 
yüksek rakamlara ulaşmayan vatandaşlarca, buna 
karşın klasik ve batı sanatlarına olan ilginin ise 
gelir düzeyi yüksek, eğitimini batı nosyonların-
da almış vatandaşlarca desteklendiği ve takip 
edildiği bilinmektedir. Bu ayrımın kendini her 
alanda belli ettiği aşikâr olup sanat sadece bu 

alanlardan bir tanesidir. Bu ayrım kimi zaman 
siyasal yapıya olan kavgaya kadar gidebilmekte, 
taraflar muhafazakâr ya da laik kesimlerce des-
teklenmekte ve ortaya tam bir kakafoni çıkmak-
tadır. Geleneksel sanatlar önceden de olduğu gibi 
günümüzde hala varlığını rahatça sürdürmekte 
ve bu konuda (belki de eserlerin geleneksel ve 
muhafazakâr yapılarından ötürü) her hangi bir 
kısıtlama söz konusu olmamaktadır. Oysa klasik 
sanatlar ise daha çağdaş, özgür bir düşünceye 
sahiptir. “Sanatın sanat için yapıldığı” anlayışının 
hâkim olduğu ve herhangi bir ahlaksal veya 
cinsel öğenin sorun olmayacağı bir biçimde or-
taya çıkmıştır. Bu dallarda verilen eserlerde in-
sanlar kişilerin cinsel ya da toplumsal kimliğine, 
giyilen herhangi bir kıyafetin duruşuna bakmadan 
sadece sanatın hedef tutulduğu ve bu anlayışın 
hâkim olduğu tarzda işlerini yapmakta ve gelişim 
sağlanmaktadır. Geleneksel sanatlar folklorik bir 
yapıdadır. Yani ortaya çıkaranın kendi kültürüne 
ait izler taşır, ilgili zaman diliminde yer alan 
önemli olayları konu edinir ve toplumumuzun 
içinde çıktığı için her şeyiyle bizleri yansıtır. 

Türk Milleti -yani bizler- aslen daha muhafazakâr 
bir yapıya sahibizdir. Sevinçlerimizi de, üzüntü-
lerimizi de hep görünmez bir baskı altında ger-
çekleştirir ve asla aşırıya kaçmayız. Fakat klasik 
sanatlar böyle değildir. Onların ortaya çıkışında 
genellikle toplumsal yapı ancak konu itibariyle 
etkili olabilir. Klasik sanatların konu edildiği 
yapıtlar bizim kültürümüze çoğunlukla yabancı 
yaşayışların ürünü olduğu için bizim toplumu-
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muzda sadece temel duygulara, bilhassa yapılış 
özelliklerinden ötürü “sanatsal duyularımıza/
duygularımıza” hitap ederler. Geleneksel sanat-
larda temel amaç; sanatın toplum için yapıldığı 
ise, klasik sanatların temel çıkış noktası; sanatın 
sanat için yapıldığıdır. Bu bağlamda da klasik 
sanatlarda ortaya çıkan herhangi bir eserde 
muhafazakârlık öğeleri sanatın temel noktasına 
oturmaz, sadece “olması gerektiği kadar” ve 
“olması gerektiği yerde” kullanılmıştır. Bunun 
dışında ülkemizde yer edinen geleneksel sanatlar 
kendi ürünlerimiz olduğundan dolayı onlar bizim 
kültürümüze daha çok hitap etmektedir. Ve bu 
bağlamda daha çok benimsenmesi de olağandır. 
Klasik sanatlar ise bizim için ortak değerlere 
konu olmamıştır. Bundan ötürü de sadece sanat-
sal duyuları gelişen vatandaşlarca algılanabilir 
gözükmektedirler. Tabii burada toplumun algısı 
ve diğer itici işlev gören güçler yani medyanın 
yaşananları yansıtma özelliği ve insanları etkile-
mesi ön planda bulunmaktadır. Hepimizin ma-
lumudur ki; kitlelere ayrılmış olan toplumumuzun 
büyük bir çoğunluğu batılı normlar anlamındaki 
sanatı “züppelik” olarak adlandırmaktadır. Bunun 
yanı sıra devletin sanat alanındaki aşırı baskıcı 
ve otoriter rejimi de hem sanatçıları, hem de 
sanatseverleri üzmekte ve yıldırmaktadır. Bugün 
gelinen noktaya baktığımızda yapılan heykellerin 
“ucube” olarak adlandırılması, anlaşılamayanla-
rının zorla yıktırılması, ya da cinsel bir çağrışım 
yaptığına inanılanların(!) üstlerinin örtülmesi, 
resim alanında “nü” tabloların ya ayıplanarak 
giydirilmesi(!), ya da yerel yönetimlerce resim 

sergilerinden zorla kaldırılması bu makûs talihin 
yansımalarından sadece birkaçıdır.8

Sanatı ve sanatçıyı desteklemek belirtmiş oldu-
ğumuz gibi devletin en önemli görevleri arasın-
dadır. Nitekim bu durum kendini, vatandaşların 
gelişimi aşamasında da göstermektedir. Fakat 
özellikle ülkemiz gibi iç dinamiklerin devamlı 
değiştiği, dış dinamiklerinse bir o kadar iç dina-
miklere etki ettiği ülkelerde hükümetler ile 
devletlerin kendi siyasi hayatlarının farklı yapı-
larda olduğu ve amaçlara hizmet ettiği bir ger-
çektir. Oluşturulması planlanan Türkiye Sanat 
Kurumu (TÜSAK) yapılanmasında belirtildiği 
üzere belirli kurumlar ortadan kalkacak ve Kültür 
Bakanlığı’nın, yani devletin müdahalesinin bu-
lunma ihtimalinin olduğu eski yapı yerini tama-
men “özerk” fakat aynı zamanda da “devletten 
ziyade hükümetin/iktidarın etkisinin hissedilece-
ği” bir yapı kurulacaktır. Bu yapının devletten 
çok hükümete hizmet etmesi hiçbirimizin iste-
mediği fakat gerçekleşme olanağı da bulunan bir 
durumdur. Tabii ki hizmet etmemesi “asıl olan” 
olmalıdır. Ama asıl sorun tam tersi yaşandığında 
ortaya çıkacaktır. Kaldı ki düzenlemeye ilişkin 
verilen demeçler ve tasarıya baktığımızda ortaya; 
kuruma aidiyeti olacak kişilere, yöneticiler ve 
seçim şekilleri çıkmakta, eserlerin yapı ve du-
rumları ve gerçeğin vahameti bizleri korkutmak-
tadır. 

8 http://muhalefet.org/haber-sanatta-sansur-ve-
otosansur-yayginlasti-lutfiye-bozdag-28-1188.
aspx (17/02/2016)
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Tasarıdan anladığımız ve verilen demeçlerden 
de ortaya çıktığı ve yaşananların malum olduğu 
üzere en önemli hususları belirtmemiz gerekirse;  

•	 Yönetici kadro şu andan itibaren tamamen 
yeni tasarıyı “eleştirmeyen ya da eleştirmekten 
çekinen” kişilerce doldurulacaktır ve doldurul-
maya başlanmıştır. Bu en büyük hatalardan biri 
olacaktır. Çünkü eğer bağımsız ve özerk bir 
kurum kurmak niyetinde iseniz, bu kurumun 
kimsenin etkisi altında olmayacağı gibi bir iddi-
anız varsa asla susan, tepki vermeyen ya da 
belki de yaranmaya çalışan(!) kişilerce doldurul-
muş kadrolar kullanılmamalıdır. Bu durum ne 
işin etik kısmına, ne de sanatsal kısmına uymak-
tadır.

•	 İlgili metin kanunlaştığında kurulacak olan 
kuruma ait sanatsal kadroların tamamen Kültür 
Bakanlığı önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun terci-
hine göre yapılacak atamalarla doldurulması 
planlanmaktadır. Bu durum da yine aynı vaha-
metin ürünüdür. Çünkü parlamenter bir rejimde 
özellikle devlet yönetiminin yürütme kanadının, 
seçimi kazanan hükümetçe oluşturulduğu ve 
dolayısıyla bu oluşuma verilen söz hakkının 
hükümete ve hükümet yandaşlarına verilen bir 
söz hakkı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
gerçeklik ve haksızlık yapılmamalı, buna izin 
verilmemelidir. 

•	 Kurumlarda uygulaması gerçekleşecek olan 
proje ve temsillerde konu, eser ve sanatçı seçi-
minin yine aynı kuruma ait olacağından bahse-

dilmiştir. Sözünü ettiğimiz gibi bu kurum aslen 
bir klasik sanat kurumudur. Klasik sanatlarda 
ortaya çıkan öğeler, eser ve konular bellidir. Her 
biri kendi döneminde ortaya çıkan birer şaheser-
dir. Eğer bu durumu bu konuda muhafazakâr 
düşünen bir grubun oligarşisine sunarsanız orta-
ya çıkacak olan ya da pratiğe dökülecek olan 
sanatsal eylemlerin de bir o kadar muhafazakâr 
hatta yer yer geleneksel olacağı malumunuzdur. 
Tabi ki burada amacımız geleneksel sanatlara 
ilişkin bir eleştiri değildir. Fakat kısıtlanacak ya 
da bu tarz bir uygulamaya mevzu bahis olacak 
olan da pek tabii ki onlar olmayacağından hare-
ketle, klasik sanatlar bizim için burada ilk konu 
edinilen durum olacaktır. 

Tabii ki şu anki sistem ile ilgili olarak da eleşti-
rilerimiz mevcuttur. Çünkü unutulmamalıdır ki; 
değişen sistemler büyük sosyal ve siyasal deği-
şimler olmadıkça her zaman eskileri yeterli ol-
madığı için değiştirilmeye mahkûm kılınmıştır. 
Sanat kurumlarında şu anda yaşanan duruma 
baktığımızda sanat kurumlarında durumun çok 
da farklı olmadığını görüyoruz. Yani öncelikle 
işin politik kısmını bir kenara bırakırsak sanat 
kurumlarının şu anda devletçe belirli bir oranda 
desteklendiği bir gerçektir. Fakat çalışan yaş 
grubu ve çalışma şartlarına bakıldığında; özel-
likle belirli bir yaştan sonra mesleklerini yerine 
getiremeyen sanatçıların devletten sadece kadro 
doldurmak(!) sebebiyle maaş alıyor olması ka-
nımızca en büyük utanç kaynağıdır. Kişiler 
meslek etiği gereği işlerini düzgün ve olması 
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gereken şekilde yapmalıdırlar. Eğer bu konuda 
kendilerinin istihdama ve iş hayatına bir katkıla-
rı yoksa bulundukları kadroları işgal etmelerinin 
de bir mantığının olmadığı su götürmez bir ger-
çektir. Ekonomik anlamda eksik istihdam olarak 
adlandırılan bu durum kurumların kendi içlerinde 
bulunan çalışanlarca da eleştirilen en önemli 
verilerden biridir.

Ayrıca kurumların devletten kadro alamamaları 
en büyük ayıp olmakla beraber kadrosuzluk se-
bebi olarak da kadro doluluğunun gösterilmesi bu 
gereksiz istihdam türünün kurumlara sirayet etmiş 
ve hüküm sürer nitelikte olduğunu göstermektedir. 
Genç sanatçıların kadro bulamaması, yer yer 
yevmiyeli çalıştırılması hatta orada bile “legal 
referans” (bilinen adıyla torpil) sisteminin işle-
mesi yani sadece tanıdığı olan kişilerin kadrolar-
da yer bulması,  tüm eserlerdeki zor yüklerin 
sadece birkaç kişi üzerinde yoğunlaşması bu 
kurumların bugünkü hallerinden sadece birkaçıdır. 
Bu kişiler teknik olarak yılın sadece belli dönem-
lerinde çalıştırılmakta, bu dönemlerin dışında ne 
herhangi bir sosyal güvenceleri ne de iş güvenli-
ği ile ilgili diğer hükümlere tabi olmaktadırlar. 
Sözünü ettiğimiz bu durum için çok büyük bir 
araştırma yapmaya dahi gerek olmamaktadır. 
Direkt devlet opera ve balesinin kendi kişisel 
sayfasından eserlerde yer alan kast(oyuncu) kad-
rolarına bakıldığında dahi herkesin bu sonucu 
çıkaracağı tarafımızca aşikâr olarak belirlenmiştir.9 

9  www.dobgm.gov.tr  (02/02/2016)

SONUÇSAL MANİFESTO

Sanat alanında; işin pratik kısmına bakıldığında 
şu anda birçok oluşturulmaya çalışan kadrolarda 
yer alan ya da yeni atanan kişilerin yapılan yeni-
lik ya da belki haksızlığa ses çıkarmayan kişiler 
olduğu bilinmektedir. Burada amacımız sanat 
türlerini eleştirmek değildir. Buradaki amacımız 
sadece durumun vahametini gözler önüne sere-
bilmektir. Bu bağlamda; 

•	 Sanat alanında kısıtlamalar olabildiğince en-
gellenmelidir. Özellikle mevzuatlara eklenecek 
yeni hükümlerle beraber kısıtlamalara mutlaka 
belirli sınırlamalar getirilmelidir.

•	 Mevzuatlar oluşturulurken mutlaka sanatla 
ilgili komisyonlar kurulmalı, sanatçılardan ve 
ilgili sendikalardan görüşler alınmalıdır.

•	 Sanatla ilgili alanların değerlendirilmesi ya-
pılırken herhangi biçimde genel ahlak  kuralla-
rından dem vurularak sınırlama yapılmamalıdır.

•	 Her türlü sanat özgürce hayatımızda yer edi-
nebilmelidir. Unutulmamalıdır ki; vatandaşlar ne 
kadar farklı alanlarda oluşumlara katılabilir ya da 
tanık olabilirse hem kişisel zevkler, hem de ente-
lektüel birikimler o derece artabilmektedir. Böylece 
ülkemizi gelişmiş ülkelerin refah düzeyine çıka-
rabiliriz.

•	 Devletin; sanatın sadece belirli alanlardaki 
desteğinin pozitif amaçlar için kullanılabilmesi 
gerekmektedir. Yani sadece geleneksel sanatlar 
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değil, klasik sanatlar da gerektiği kadar destek-
lenmelidir. 

•	 Kadro ihtiyaçları arttırılmalıdır. Özellikle 
belirli bir yaştan sonra sahne alamayacak durum-
da olan sanatçılar emekli edilmeli ya da daha geri 
hizmete çekilerek çalışma hayatlarına devam 
edebilecek olanlar mutlaka danışmanlıkla ilgili 
kadrolara ya da tecrübelerini gösterebilecekleri 
diğer hizmet birimlerine aktarılmalıdırlar.

•	 Mutlaka bir sanat politikamız olmalıdır. Bu 
politika belirli zaman dilimlerince uygulanmak 
üzere planlanmalı ve asla değiştirilmemelidir. 
İktidar kim ya da kimlere ait olursa olun bu po-
litikaya sahip çıkılmalı ve aidiyet duygusu bes-
lenmelidir. Çünkü herkesin de katılacağı gibi 
“sanat politikaları devletlere aittir hükümetlere 
değil”. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sanat gerçekten 
sanat için yapılmalı toplumun gelişimi için birey-
lere yansıtılmalıdır. Aksi halde durum ya da ya-
şananlar telafisi güç sorunlara bizleri gebe bıra-
kabilir. Büyük önder Atatürk’ün de dediği gibi; 
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir.”
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: The art is the basic emotion, associated with the pain, love and desires of the people 
and give meaning to their lives and address to their emotions from all eternity. Being derived from 
Arabic, art has become one of the important interests of all humanity for centuries. This interest has 
been censored and wanted to be restricted at all times for addressing to the basic emotions. However, 
creative thinking and brain know no limits no matter what and easily overcome the restrictions just 
like the sea swallows the sands taken from it. The artist is the person who makes productions in the 
field of art. The artist shapes and produces his/her artworks in line with the living style of his/her 
society together with his/her emotion density. As Atatürk puts it, “Artist is the person who feels the 
light on his/her forehead first”. The literature can be defined as the method of written or verbal 
expression in the framework of a set of aesthetic and literary rules by filtering the people’s emotions 
and opinions.  In fact, both are “the courage to create” as Rollo May puts it. Just as humankind has 
the concern to express his expectations, fears, pains, loves, desires and struggle to exist with several 
symbols from its existence. This goes live by painting the walls sometimes, shaping the soil and 
transforming the emotions to melodies or minds into words. The systems, which are created and 
developed in the light of different economic and political ideas, pave the way for denial of projecti-
ons in the human mind by the system. Rejection of the nonorthodox has tried to be legitimized by 
censoring through laws or political shield. Unfortunately, these types of approaches had a chance to 
succeed in our country most of the time. The art, which gets a foothold in the constitution in our 
country, tries to take root under the control of the state for the development just as any other country 
in the world. The control of the state gets a foothold as a layer over the art as political and econo-
mical from time to time. For that reason, the free soul of the art has death throes under the authori-
tarian attitude and corporate structure of the state. Even though this difficulty changes according to 
the conditions, classical arts and literature are the sides that have the most shares out of it. Objective: 
The general objective of this study is to address and express the interference of state to the art and 
literature in general terms. In this context, the objective is to define the concepts such as art, litera-
ture, censor, interpret the overall perspective of the state, present the method of interference by the 
judicial body of the state in the art, which is the most effective branch of the interference, and in-
terpret the relation and perspective of Turkish Art Institution with classical arts, which have tried to 
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be created by interpreting in the context of interference. Method: The literature review has been 
used in the study. In this context, evaluation, research, and results for both art and literature have 
been obtained and positioned in the study. The study involves both art and literature and therefore, 
first of all, some of the examples interferences to the literature have been mentioned and in this 
context, the methods of judicial bodies to interfere to art and literature and possible outcomes have 
been examined in the “most general terms.” After that interferences on art and their examples and 
the artistic structure in Turkey (in our country) and TÜSAK (Turkish Art Institution), which is tried 
to be created, have been emphasized, and they are criticized positively and negatively. At the final 
section, “resultative manifesto” has emerged, which examines the “classical arts” dimension of the 
study only. While creating the manifesto, the art and its root, censor and its quality, the constitutional 
status of the art and perception of state in the art have been examined. In this context, the status of 
the staff, perspective and the new “TUSAK law” have been criticized with respect to the art branc-
hes, particularly opera, ballet and theater among the classical art branches. Findings and Result: 
The interference on the art, no matter what and how, and limits of the interference in the application, 
legitimization by the state and newly introduced Turkish Art Institution (TUSAK) have been discus-
sed. In this respect, it has been concluded that literature and artistic works (classical arts in particular) 
have been interfered in several ways as examples presented/to be presented in the study, such inter-
ference is unfair and Turkish Art Institution has positive and negative sides, which is in the draft 
phase and worked on and will be filled by the pro-government staff in a negative way (in conside-
ration of the possible practices and country habits) and even these staff have been determined in this 
way today. A “manifesto” has been prepared in relation to the classical arts by adding possible 
comments to the literature review in this respect. 
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VE FİNANS DERGİLERİNDEKİ HABERLERE YÖNELİK BİR İÇERİK 

ANALİZİ 1

THE ROLE OF FINANCIAL MEDIA ON FINANCIAL COMMUNICATION 
OF THE COMPANIES AND THE CONTENT ANALYSIS REGARDING 

THE NEWS ON FINANCIAL MAGAZINES
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Öz: Şirketler; finansal hedef kitlelerini oluşturan 
paydaşlarla diyaloglarını sürdürmek ve geliştirmek 
için finansal halkla ilişkiler çalışmalarına ihtiyaç 
duyarlar. Ayrıca; finansal performansa etki eden 
kurumsal itibar çalışmalarının yönetilmesinden yıllık 
raporların ve genel kurulların mesaj ve medya stra-
tejilerinin belirlenmesine, işletmeyi etkileyebilecek 
her türlü krizin yönetiminden sosyal sorumluluk ve 
lobicilik çalışmalarına değin birçok konuda halkla 
ilişkilerin uzmanlığından faydalanılması gerekir. Bu 
çalışmada, BİST 30’da yer alan şirketlerin 2015 yılı 
ikinci yarısında Fortune, Forbes ve Turkish Time der-
gilerinde haber ve reklam olarak ne şekilde yer aldığı 
incelenmiş ve finans basınının finansal iletişimdeki 
rolü analiz edilmiştir. Şirketlere ilişkin haberlerin 
dergilerin aynı dönem sayılarında konuları itibarıyla 
benzerlik içermediği özel haber ve röportaj sayısı ile 
sosyal sorumluluk, itibar, marka değeri gibi konuların 
diğer haberlere göre az sayıda olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla da bu sonuç, gündemin halkla ilişkiler 
birimince belirlenemediği ve yatırımcılarla ilişki 
kurmada halkla ilişkilerin finans basınını etkin bir 
biçimde kullanamadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Halkla İlişkiler, Yatırımcı 
İlişkileri, Finans Basını, BİST 30, İçerik Analizi

Abstract: Companies need to perform financial 
public relations activities with their financial target 
audience in order to keep and improve their relation-
ships. Indeed, companies need the help of public 
relations specialists in order to manage their corporate 
reputation, publish annual reports, identify the mes-
sage and media strategies for the general meeting of 
shareholders, respond to any kind of corporate crises, 
hold corporate social responsibility activities and lob-
bying etc. In this study, it will be examined that how 
the companies listed in BİST 30 Index are handled 
regarding news and advertising  of these companies 
on Fortune, Forbes and Turkish Time magazines 
during second part of 2015 and analzyed the role 
of financial media on the financial communication. 
It’s been seen that there is no affinity on the news 
among the financial magazines in the same periods 
as their concepts and there are little news as special 
news, interviews, the news about social responsibility, 
reputation, brand value etc. in comparison with the 
other news and articles. Therefore it’s been annotated 
that the public relations department is unsuccessful 
on setting the agenda and use the financial media as 
a tool for relating the investors efficiently.    

Key Words: Financial Public Relations, Investor Rela-
tions, Financial Media, BİST 30, Content Analysis
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GİRİŞ

Finansal halkla ilişkiler, şirketin finansal perfor-
mansına dolaylı da olsa etkide bulunabilecek her 
türlü kurumsal iletişim çabasını bünyesinde bu-
lunduran stratejik bir iletişim yaklaşımı olarak 
yatırımcı ilişkilerine yön vermektedir. 

2000’li yıllarda Enron, Arthur Ander-son, Waste 
Management ve WorldCom firmalarında yaşanan 
muhasebe ve finansal raporlama krizleri sonu-
cunda yatırımcı organizasyonları ve hükümet-ten 
gelen baskılar artmaya başlamış, hem bu konuda 
yapılan yasal düzenlemelerin hem de finansal 
halkla ilişkilerde profesyonelleşmenin gerekliliği 
büyük ölçüde önem kazanmıştır (Lordan, 2003:78). 
ABD’de 2002 yılında Sarbanes-Oxley Kanunu 
olarak da bilinen 2002 Halka Açık Şirketler 
Muhasebe Reformu ve Yatırımcının Korunması 
Kanunu (Public Company Accounting Reform 
and Investor Protection Act of 2002) yürürlüğe 
konmuş (Kurtay, 2007:1), böylelikle halka açık 
şirketlerin denetiminin izlenmesi ve halka açık 
şirketlerin finansal raporlama sürecindeki şeffaf-
lığın artırılması sağlanmıştır (Temel, 2008:95). 
Özellikle 2007-2008 yıllarındaki çöküşler sonra-
sında yatırımcılara direkt, hızlı ve kapsamlı bilgi 
verme gerekliliği önemli ölçüde artmış ve finan-
sal halkla ilişkiler, iletişim stratejilerinin bir 
parçası haline gelmeye başlamıştır (Black, 2014: 
11).

Birçok yatırımcı, yatırım yaptıkları şirketin so-
rumlu bir kurumsal vatandaş olmasına, topluma 

ve çevreye faydalı faaliyetlerde bulunmasına 
önem vermektedir (Westbrook, 2014: 222). Bu 
durum, yatırımcı ilişkilerini yönetirken halkla 
ilişkiler bakış açısının ne denli gerekli olduğunu 
da açıkça gözler önüne sermektedir.  Ayrıca gü-
nümüz yatırımcı-larının şirketin bakış açısını kısa 
vadeden uzun vadeye genişletmesini öngördüğü 
bu nedenle de şirketlerin sadece hissedarlara 
değil tüm sosyal paydaşlara odaklanması gerek-
tiği açıkça görül-mektedir (Kotler, Kartajaya ve 
Setiawan, 2014: 115). Üst yönetimin profes-yo-
nelliği, çalışanların memnuniyeti, etik değerler 
gibi bir şirketin sahip olduğu soyut değerler 
arasında yer alan ve en önemli değer olan itibar, 
sermaye piyasasında şirkete duyulan güvenin de 
teminatı durumundadır (Silver, 2004: 60). 

Şirketin iyi bir itibara sahip olması, şirkete karşı 
algılanan riskin azaltılması, piyasadaki dalgalan-
malarla başa çıkabilmesi, şirketin hisse senetle-
rine talebin artması, bir yatırım enstrümanı olarak 
görülme şansının artmasıyla daha fazla potansiyel 
yatırımcıyı kendine çekmesi ve maliyetlerin 
azalması yönünde sermaye piyasasına katkıda 
bulunur (Gabbioneta, Mazzola ve Ravasi, 2011: 
215-217).

Tüm dünyada yatırımcıların etik ve sosyal so-
rumluluğa sahip fonlara yatırım yapma duyarlı-
lığının geliştiği gözlem-lenmektedir. FTSE4Go-
od endeksi, bu amaçla dünyanın önde gelen 
endeks sağlayıcılarından biri olan FTSE tarafın-
dan sosyal sorumluluk yatırım endeksi olarak 
tasarlanmış, sosyal sorumluluk sahibi şirketlerde 
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yatırımları kolaylaştıracak kıyaslamaları içermek-
tedir (www.arge.com). Dolayısıyla yatı-rımcı 
ilişkilerinde sosyal sorumluluk konusu finansal 
çevrelerle ilişkilerde halkla ilişkilerin rolünü 
önemli ölçüde artırmaktadır. 

Yatırımcı ilişkilerinde yapılacak hatalar yatırım-
cıların zarar etmelerine yol açabileceğinden 
kanunlar, hükümetin getirdiği düzenlemeler ve 
sermaye piyasasının dikte ettiği kurallar yatırım-
cı ilişkilerinin nasıl yönetileceği konusunu sıkı 
bir biçimde ele almaktadır (Doorley ve Garcia, 
2007: 210).

Halkla ilişkiler uzmanlarının ve firma adına 
iletişimi yürüten ajansların hukuk danışmanla-
rından yardım alması da bu noktada bir zorun-
luluktur. Çünkü kanunlara aykırı hareket edilme-
si durumunda halkla ilişkiler profes-yonelleri de 
suçlu durumuna düşecektir. Nitekim 1972’de 
Pig’n’Whistle Corpo-ration restoran ve motel 
zinciri ile ilgili basın bültenlerinde yanlış ve 
yanıltıcı haberlere yer verilmesi sonucunda açı-
lan davada mahkeme,  ajansın hem şirket hem 
de SEC kanunlarını yeterince bilmekle sorumlu 
olması gerektiği hükmüne varmıştır (Bobbitt ve 
Sullivan, 2005:200; Guth ve Marsh, 2006:286).

Ayrıca halkla ilişkiler uygulayıcısı her ne kadar 
iletişim becerisi ile öne çıkmaktaysa da bir şirketin 
nasıl kâr ettiğini ve hedef kitleleriyle kâra yönelik 
ilişkilerindeki temel dinamikleri anlamadan sağ-
lıklı bir iletişim sistemi kurması ve iletişimi yönet-
mesi mümkün değildir (Swann, 2014: 528).

FİNANSAL İLETİŞİMDE HALKLA İLİŞ-
KİLER 

Amerikan Yatırımcı İlişkileri Derneği NIRI 
(National Investor Relations Institute) halkla 
ilişkiler ve yatırımcı ilişkilerinin birlikte hareket 
etmelerinin önemine dikkat çekmekte ve önce-
likli hedeflerinin bu iki fonksiyonu eşgüdüm-lü 
hale getirmek olduğunu belirtmektedir (Silver, 
2004: 62). Ayrıca farklı gruplara farklı mesajla-
rı iletirken mesaj karmaşasını önlemek (Silver, 
2004:66) ve seçilen mesajların şirketin itibarını 
ve değerini korumasını sağlamak da ancak böy-
lelikle mümkün olacaktır (Ryan ve Jacops, 2005: 
30-31). Halkla ilişkiler akademisyenlerinin ve 
uygulayıcılarının da gün geçtikçe yatırımcı iliş-
kilerini kurumsal halkla ilişkilerin bir alt dalı ve 
spesifik bir alanı olarak görmeye başladığı göz-
lemlenmektedir (Hong ve Ki, 2007: 202-203). 

Finansal halkla ilişkiler şirketin finansal iletişi-
mini sağlam temeller üzerine oturtmak için 
“kurum kimliği, sosyal sorumluluk, kriz yöneti-
mi ve imaj” unsurları üzerinden giderken yatı-
rımcı ilişkileri direktörleri, mevcut yatırım-cıla-
rı finansal açıdan doğru bilgiyle beslemek ve 
onlarla ilişkileri sıcak tutmakla yükümlüdürler. 
Clarke’a göre de yatırımcı ilişkilerinin, büyük 
kurumsal yatırımcıları hedef alması, finansal 
halkla ilişkiler ile arasındaki temel farktır (2008: 
286).

Uygulamaların hangi eğilimde olduğunu ortaya 
koymaya çalışan çok sayıda araştırma da yatı-
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rımcı ilişkilerinin genel olarak yatırımcı ilişkile-
ri bölümünde ele alındığını, bu bölümün de 
ağırlıklı olarak finans kökenli kişilerden oluştu-
ğunu, yatırımcı ilişkileri birimi bulunmayan 
şirketlerde ise ilgili görevleri finans ve muhase-
be bölümlerinin yerine getir-diğini göstermiştir 
(Hong ve Ki, 2007:205; Dolphin, 2003:36; Kelly, 
Laskin ve Rosenstein, 2010:196-200; Petersen 
ve Martin, 1996:173). Bir işletmede finansal 
iletişim; kurumsal iletişim direktörü, finans mü-
dürü, şirketin genel sekreteri ve tüm bunların 
karışımı olabileceği gibi bu görev şirket dışından 
uzmanlar tarafından da yürütülebilmektedir 
(Dolphin, 2000: 93).  

Şirketler, yatırımcılara sonuçları analiz etmeleri 
ve isabetli tahminlerde bulunabilmeleri için 
sağladıkları doğru ve kesin enformasyon ile 
yatırım-cılarının gerçekçi beklentilere sahip ol-
malarını sağlamaktadırlar (Goodman, 2004: 213). 
Bragg’a göre; yatırımcı ilişkileri birimi, halkla 
ilişkiler perso-neliyle çok ciddi bir işbirliği için-
de olmalı, hatta eğer yatırımcı ilişkileri direkt 
olarak CEO’ya rapor veriyorsa bu durumda 
halkla ilişkiler üzerinde de nüfuzuna dayanarak 
halkla ilişkiler çalışmalarını yönlendirmeli, aynı 
müdü-re rapor vermeleri sağlanarak da eşgü-düm 
artırılmalıdır.” (2010: 35).  Ayrıca şirketler kriz 
ve geçiş dönemlerindeki stratejileri ve etik pren-
sipleri de sorgulamalıdırlar (McKee ve Lamb, 
2009: 136). Wang’a göre, yatırımcıların şirketle 
iletişim kurarken farklı moti-vasyon, kabiliyet 
ve fırsat düzeylerinde olmaları aldıkları finansal 

kararları da önemli ölçüde değiştirecektir (2013: 
12-13). Yatırımcı ilişkilerinin öncelikli hedefi, 
analistler, portföy yöneticileri, brokerler ve on-
ları etkileyecek çevre-lerle güvene dayalı ve uzun 
vadeli ilişkiler geliştirebilmektir (Laskin, 2011: 
307). 

Finansal halkla ilişkiler, hissedarların firmaya 
olan ilgi ve desteklerini pekiştirmenin yanında 
gün be gün ürün ve hizmetler hakkında ‘pazar-
lama halkla ilişkileri’ yapmak, yeni uygulamalar 
ve düzenlemelere ilişkin karar vericileri ve hü-
kümeti etkilemek gibi amaçları da taşımaktadır-
lar (Davis, 2002: 66). Kurallara ve düzenleme-
lere uymak, finansal hedef kitlelerle ilişkileri 
yönetmek ve şirketin imaj ve itibarını geliştir-
meye katkıda bulunmak yatırımcı ilişkilerinin 
temel fonksiyonlarıdır (Van Riel ve Fombrun, 
2007: 184). Finansal takvim gereği yapılması 
gereken genel kurul, yıllık rapor ve toplantılarla 
hisse senetleri üzerinde etkiye sahip hassas enfor-
masyonun iletilmesi dışında finansal halkla 
ilişkiler uygulayıcıları, ilk halka arz süreci, şirket 
evlilikleri ve başka şirket tarafından şirket his-
selerinin ele geçirilmesi durumlarını da ele al-
maktadırlar (Tench ve Yeomans, 2006: 476-479, 
Collis, 2004:61).

Yatırımcı ilişkileri için oluşturulacak bir iletişim 
planı; amaç ve hedeflerin belirlenmesi, sorum-
luluk alanlarının tespiti, iç ve dış paydaşlarla 
ilişkilerin geliştirilmesi,  bir takvim esasında 
stratejik ve taktiksel yönlerin ortaya konması, 
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bütçeleme ve ölçümleme adımlarını içermelidir 
(Goodman ve Hirsch, 2010: 173).

Guimard, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 
yatırımcı ilişkilerinin hedef kitlelerini 4 ana ka-
tegoriye ayırmaktadır (2008:35):

Tablo 1. Yatırımcı İlişkilerinin Hedef  
Kitleleri 

Hissedarlar ve 
senet sahipleri

Sermaye piyasası mensupları

Bireysel 
hissedarlar
Kurumsal 
hissedarlar
Çalışan 
hissedarlar
Senet sahipleri

Sell-side (satış) analistleri- 
komisyon firmaları
Buy-side (alış) analistleri – 
kurumlar
Bağımsız araştırmacı analistler
Satış güçleri 
Bankerler
Derecelendirme (rating) 
kuruluşları (kredibi-lite, 
yatırımın sosyal sorumluluğu, 
kurumsal yönetişim)

Gazeteciler 
(Basın)

İş (çözüm) ortakları ve diğer 
paydaşlar

Genel basın 
Finans/ekonomi 
basını
Ticari basın

Müşteriler
Tedarikçiler
Yerel kuruluşlar
Ticari birlikler ve kuruluşlar

FİNANSAL İLETİŞİMİN ARAÇ ve YÖN-
TEMLERİ 

Yatırımcı ilişkilerinin en önemli ve öncelikli 
ürünleri, yıllık raporlar ve yıllık toplantılardır. 
Her ikisi de yatırımcı ilişkilerinin uzun saatler 
boyunca çalışmasını gerektirir. Çünkü düzen-
leyici kuruluşların finansal enformas-yonun ne 
olduğu kadar nasıl sunulduğu ile ilgili katı ku-

ralları vardır ve bu yüzden de bu iki araç çok 
dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır (Diggs-Brown, 
2012: 381).

Halka açık şirketler, mali yılsonunu takip eden 
altı ay içerisinde ve yıllık toplantıdan en az 21 
gün önce hissedarlarına yıllık raporlarını sunmak 
durumundadırlar. Rapor, şirketi gerek olası yatı-
rımcılara gerekse olası müşterilere tanıtan bir 
pazarlama aracı olarak şirketin imajını belirleyen 
unsurlardan biridir (Clarke, 2008: 295; Mogel, 
1993: 105). 

Genellikle mali yılın bitimini izleyen ilk 90-120 
gün içinde yapılmakta olan yıllık toplantılar da 
kurumsal iletişimcilerin en fazla sorumluluk 
yüklendiği alanlardan biridir çünkü bu toplantı-
lar özellikle işletmenin yatırımcıları nezdinde 
itiba-rını oluşturmada ve sürdürmede kilit bir rol 
oynar (Pettigrew ve Reber, 2013: 341). Toplan-
tılar, yatırımcılarla etkile-şimli olarak bilgi alış 
verişine olanak sağlamaktadır ancak şirket soru-
lacak sorulara hazırlıklı olmalı ve cevaplama-nın 
getireceği riskleri göz ardı etmeyerek yanıtlarını 
dizayn etmelidir (Tate, 2000:41).

Sanal ortamda yatırımcı ilişkilerinin gelişmesi ya-
tırımcı sayısının ve yatırım hacminin gelişmesine 
de doğrudan etkide bulunan bir unsurdur. Şirketler 
kurumsal yönetim bölümünü web sitelerini taşıya-
rak ve düzenli olarak güncelleyerek kurumsal yö-
netim uygulamalarındaki ilerlemelerini daha çabuk 
ve etkili bir biçimde finansal paydaşlarına aktara-
bileceklerdir (Sayımer, 2012: 163). 
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FİNANS BASINI ve FİNANSAL İLETİŞİM-
DEKİ ROLÜ 

Kamuoyunun şekillendirilmesinde ve şirketlerin 
analistler ve yöneticiler nezdinde algılanışında 
artan iletişim teknolojilerinin, özellikle internetin 
ve finans medyalarının çok büyük bir rolü oldu-
ğu günümüzde açıkça görül-mektedir (Williams, 
1989: 7; Silver, 2004: 59; Ryan ve Jacops, 
2005:29). 

Medya ve mensuplarının yatırımcı ilişkileri ve 
halkla ilişkiler profes-yonellerinin desteği olmak-
sızın bir şirketi keşfetmesi ve ona röportajlarında 
yer vermesi çok da olası değildir (Marcus, 2005: 
175). Ayrıca gazeteciler, şirketler hakkında on-
lardan bağımsız objektif kurumlardan bilgi alma 
eğiliminde olduklarından pazar-lama uzmanları 
ve analistlerle görüş-mekte, onların görüşlerine 
başvurmak-tadırlar (Howard ve Mathews, 2006: 
132). 

Planlanmış finansal halkla ilişkiler çalışmaları 
içinde medya ilişkileri, analist ve hissedar aday-
larını artırmak ve tüm hedef kitlelerin algısını 
şekillendirmekte oldukça önemlidir (Williams, 
1989:1). 

Bir şirketin yönetimi çoğunlukla finansal haber 
medyasının perspektifinden algı-lanmaktadır. Bu 
nedenle yöneticiler ve direktörler, halkla ilişkiler 
birimleriyle yatırımcı ilişkileri birimlerinin aynı 
safta olduklarından ve birlikte çalıştıklarından 
emin olmalıdırlar (Silver, 2004: 61).

Bazı haberler yatırımcının kararını etkileyecek 
önemde olmalarına rağmen medyada bu bilinç-
te insanların olmayışı nedeniyle bazen haber 
olarak bile değerlendirilemeyerek gözden kaça-
bil-mektedir. Bu tür önemli haberlerin medya-
daki editörlere açık bir biçimde aktarılması ge-
rekir ki bu da yatırımcı ilişkileri iletişimcisinin 
rolünü açıkça ortaya koymaktadır (Marcus, 2005: 
169).

Öte yandan, finans dergilerinin daha analitik bir 
bakış açısıyla derinlemesine haberler ve müla-
katlarla hedef kitleyi etkileme açısından günde-
lik haber veren gazetelerden daha ayrıcalıklı bir 
konumda olduğu da göz ardı edilme-melidir 
(Williams, 1989:2).

TÜRKİYE’DE FİNANSAL HALKLA İLİŞ-
KİLER 

Türk sermaye piyasasında işlemlerin başlangıcı 
her ne kadar 15.yüzyıla uzanmaktaysa da 1980’li 
yıllara gelinceye dek önemli bir gelişme olmamış 
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 73-74), 1982 yılın-
da Sermaye Piyasası Kanunu’na değin piyasala-
ra ilişkin hukuki bir düzenleme yapılmamıştır 
(Coşkun, 2009:11). Sarbanes Oxley Kanununa 
paralel bir biçimde Türkiye’de de TMS (Türkiye 
Muhasebe Standardı) uygulamaya konarak de-
netime verilen önem sermaye piyasası tebliğle-
riyle de pekiştirilmeye çalışıl-mıştır (Demircan, 
2007:120).

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara 
rağmen Borsa İstanbul piyasalarında oluşan toplam 
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işlem hacmi 2014 yılına göre %33 artışla 2015’te 
11,9 trilyon TL’ye ulaşmıştır (Dinç, 2015: 9).

Borsa Trendleri Raporu’na göre, 2016 yılının ilk 
çeyreği sonunda Borsa İstanbul’daki toplam yatı-
rımcı sayısı 1 milyon 56 bin 210’dur. Yatırımcıların 
%99’u yerli, %1’i ise yabancı uyrukludur. Yabancı 
yatırımcılar içinde kurumsal yatırımcıların payı %37 
ile yerlilere oranla çok daha yüksektir.1

2013 yılı sonunda Nasdaq ile gerçekleşen iş birliği 
kapsamında Pay Piyasası, 30 Kasım 2015 tarihin-
de BISTECH denen yeni teknolojiyi kullanmaya 
başlamış, dünyanın en saygın uluslararası finans 
kuruluş-larından biri olan Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası EBRD Borsa İstanbul’a %10 oranında 
ortak olmuştur (Ulussever, 2015: 7).

Yılsonu itibarıyla, Pay Piyasası’nda işlem gören 
şirket sayısı; Yıldız Pazar’da 117, Ana Pazar’da 
184, Gelişen İşletme-ler Pazarı’nda 20, Kolektif 
Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler 
Pazarı’nda 61, Yakın İzleme Pazarı’nda 33 ve 
Piyasa Öncesi İşlem Platfor-mu’nda 14 olmak 
üzere toplam 429’dur. Bunlardan 416’sı kote 
şirket ve 13 adedi de Borsa Yatırım Fonudur 
(www.borsaistanbul.com, 2015:53-54).

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye 
piyasası ve borsa mevzuatı uyarınca kamuya 
açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik im-
zalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu 
elektronik sistem olarak yatırımcıların bilgiye eş 
zamanlı ulaşmasını sağlamaktadır.2

1 (www.tuyid.org).
2 (www.kap.gov.tr).

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, Türkiye’de 
de dünyadaki diğer sermaye piyasası gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi yatırımcı ilişkilerinin uygu-
lamada bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak görül-
mekten çok finans faaliyeti olarak algılandığı ve 
departmanı oluşturan kişi-lerin ağırlıklı olarak 
finans ve muhasebe kökenli oldukları görülmek-
tedir (Taşoğlu, 2014:766; Boztepe, 2014:489-90).

Türkiye’de işletmelerin kurumsal sosyal sorum-
luluk düzeyleri ile finansal performansları ara-
sındaki ilişkiyi analiz eden bir çalışmada BIST 
Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan 33 işlet-
menin yıllık faaliyet raporları incelenmiştir. 
Araştırmada, işletmelerin kurumsal sosyal so-
rumluluk düzeyleri ile piyasa değeri/defter de-
ğeri oranı, özsermaye karlılığı oranı, aktif karlı-
lığı oranı, kaldıraç oranı ve net kârı arasında 
pozitif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(Erdur ve Kara, 2014: 227).

Türkiye’de finans medyasını değerlen-dirmeden 
önce, genel olarak medyanın izlenirliğine bakıldı-
ğında, televizyonun halen erişimi en yüksek mecra 
olduğu ve TGI Araştırması’na göre 2015’te 15 yaş 
üstü kişilerin %77’sinin günde en az 1 saat TV 
izlediğini belirtilmektedir. 2014 yılı ile kıyaslandı-
ğında erişiminde en çok düşüş gösteren mecra ise 
radyo olup dergi okumada da %10’luk bir düşüş 
gözlenmişti.3

Türkiye’deki finans ve ekonomi basınına genel 
hatlarıyla bakıldığında; Dünya Gazetesi ve Eko-

3 (www.connectedvivaki.com).
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nomi Gazetesi ile birlikte birçok gazetenin en az 
bir sayfasını ekonomiye ayırdıkları, Posta gazete-
sinde Borsa Analiz adı altında bir sayfanın yer 
aldığı görülmektedir. Ekonomi kanalları olarak da 
bilinen CNBC-E ve Bloomberg TV’nin yanında 
haber kanalları Habertürk, CNN Türk, A Haber, 
NTV, TGRT Haber, TRT Haber, Samanyolu Haber 
birden fazla ekonomi programına yer vermektedir. 
Ayrıca ulusal kanallar arasında 24 TV, Ülke TV, 
Kanal A ve Ulusal Kanal da ekonomi programla-
rına sıklıkla yer veren televizyon kanalları arasın-
da göze çarpmaktadır. Finans ve genel olarak 
ekonomi dergilerinin sayısı ise 101 olup bunlardan 
27’si aylıktır.4 Öte yandan 70’e yakın facebook 
sayfası ve 100’ü aşkın internet sitesi de finans 
içerikli bilgilerle yatırımcılara hitap etmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, finans dergilerinden 2015 yılının 
ikinci yarısı itibarıyla en yüksek tiraja sahip olan 
Turkish Time, Forbes ve Fortune dergileri, BİST 
30 endeksinde yer alan şirketler bazında Haziran-
Aralık 2016 dönemi boyunca incelenmiş, dergi-
lerdeki haberler ve reklamlar finansal iletişime 
etkileri açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Aşağıda-ki tabloda Kasım 2015 itibarıyla aylık 
ve haftalık finans ve ekonomi dergilerinin tiraj-
ları görülmektedir:

4 (www.sanalbasin.com).

Tablo 2. Finans Dergilerinin  
Kasım 2015 Tirajları 

Turkish Time (Aylık) 36.000

Business Week (Haftalık) 18.000

Harvard Business Rev. (Aylık) 16.000

Ekonomist (Haftalık) 14.000

Para (Haftalık) 14.000

Capital (Aylık) 13.000

Fortune (Aylık) 13.000

Platin (Aylık) 11.000

Forbes (Aylık) 10.000

Kaynak: http://www.cereyan.com.tr/assets/
pdf/1456242424.pdf E.Tarihi: 04.04.2016

Çalışmada ele alınan dergiler aylık dergiler olup 
bu altı dergiden Turkish Time, Fortune ve Forbes’a 
ulaşılmış ve içerikleri analiz edilmiştir. Dergile-
rin ait olduğu yayın grubu ile sayfa sayıları 
aşağıdadır:

Tablo 3. İncelenen Dergilerin Yayın  
Kuruluşu ve Sayfa Adetleri 

Ort.sayfa 
sayısı 

Turkish Time (Om) 138

Fortune (Nikkei Mutlu) 146

Forbes (Turkuvaz) 180

BİST endeksleri, borsada işlem gören hisse se-
netlerinin fiyat ve getirilerinin bütünsel ve sek-
törel performanslarının ölçülmesi amacıyla 
oluşturulmuştur (Taner ve Akkaya, 2012: 95). 
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Temel endeks olarak kabul edilen BİST 100 
dışında, BİST 50 ve BİST 30 endeksleri de he-
saplanmaktadır. BİST 30 Endeksi, Vadeli İşlem-
ler Piyasasında kullanılmak üzere, menkul kıymet 
yatırım ortaklıkları hariç Ulusal Pazar’da işlem 
gören şirketlerden seçilen 30 hisse senedinden 
oluşmaktadır (Aksoy ve Tanrıöven, 2014: 201). 
İndekste, 6 banka, 5 holding, 4 otomotiv, 3 ulaş-
tırma ve 3 demir çelik, 2 petrokimya ve birer 
adet de GYO, perakende, dayanıklı tüketim, gıda, 
inşaat şirketi yer almaktadır. 

Tablo 4. 2015 Yılı Son Çeyreği İtibarıyla 
BİST 30 Endeksinde Yer Alan Şirketlerin 

Listesi

1AKBANK
2ARÇELİK
3BİM 
4DOĞUŞ OTO 
5DOĞAN HOLDİNG
6EMLAK KONUT 
7ENKA İNŞAAT
8EREĞLİ D.Ç.
9FORD OTOSAN
10GARANTİ BAN.
11T. HALK BANK
12İŞ BANKASI
13KOÇ HOLDİNG
14KOZA ALTIN
15KARDEMİR

16OTOKAR
17PETKİM
18PEGASUS
19SABANCI HOLD.
20ŞİŞE CAM
21TAV HAVA LİM.
22TURKCELL
23THY
24TEKFEN HOLD.
25TOFAŞ OTO
26T. TELEKOM
27TÜPRAŞ
28ÜLKER 
29VAKIFLAR B.
30YAPI KREDİ B.

Kaynak: http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-
goren-sirketler/endeksler.aspx#BIST 30|3 E. 
Tarihi: 25.12.2015

Çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 
aranmaktadır: 

1. Dergilerde haber olarak yer alış biçimi ve 
sunumu BİST 30 şirketlerinin finansal ileti-
şimine katkı sağlamakta mıdır?

2. Dergilerde yayımlanan haberler ile reklamlar 
arasında yoğunluk olarak ilişki var mıdır?

3. Finansal halkla ilişkilerin uygulama alanına 
yönelik konularda (sosyal sorumluluk, itibar 
vb.) haberlere ne ölçüde yer verilmiştir?

4. Şirketler ve çalışanları hakkındaki özel haber 
ve röportajlara dergilerde ne ölçüde yer ve-
rilmektedir?

5. Dergiler arasında ve aynı derginin dönemleri 
arasında özel haber anlamında paralellik bu-
lunmakta mıdır?

Dergilerin içeriği öncelikle niteliksel incelemeye 
tabi tutulmuş olup BİST 30’da yer alan şirketle-
rin finans medyasında yer alan haberleri konu-
ları itibarıyla özetlenmiştir. Bu sayede, şirketlerin 
en çok hangi temalarda haber olduğu gözlenmiş 
ve haberlerin finansal iletişime olası etkileri 1.
araştırma sorusu çerçevesinde analiz edilmeye 
çalışıl-mıştır. Ayrıca 3., ve 5. araştırma sorula-
rına da bu analizle yanıt aranmıştır. 

Çalışmada ayrıca dergilerde çıkan haberler ve 
reklamlar, haberin türü, konusu, yönü ile reklam 
sayıları alanlarında kategorilendirilerek niceliksel 
içerik analizine tabi tutulmuş, böylelikle 2.ve 
4.araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M14-M19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M14-M19

ID:279 K:326
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

406

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

BULGULAR ve YORUM 

Dergilerde şirket bazında haberler incelendiğin-
de konu başlıkları ve içerikleri şu şekilde yer 
almaktadır:   

Akbank – Fortune dergisindeki haberler ince-
lendiğinde; hisse senetlerindeki artış, Akbank’ın 
kendi veri merkezini inşa etmesi, banka sigorta-
cılığı ve Avivasa’nın katkısının artışı konuların-
da haber olduğu görülmektedir. Toplam 5 say-
fada yayımlanan haberlerin tümü büyüme ve 
kârlılık ile ilgilidir. Aynı dönem içinde Akbank, 
Forbes dergisinde toplam 16 kez haber olmuş, 
haberlerin 10’u derginin Temmuz sayısında 87-
119 sayfaları arasında yer alan “Banka Raporu 
2015” dosyası içinde tablo ana-lizlerinde görül-
müştür. Haberlerin büyü-me ve karlılık açısından 
olumlu olduğu en fazla kar eden 3.banka olduğu 
da satır aralarında göze çarpmaktadır.  Akbank, 
Turkish Time’ da da 22 kez ismi geçerek yer 
almış, haberler Akbank Genel Müdürünün sana-
ta ilgisi, genel müdür-den yönetim tüyoları gibi 
finansal bilgi içermeyen konularda yoğunlaşmış-
tır. 

Arçelik – Fortune dergisinde,  Arçelik’in klima 
sektöründe büyüyen pazar payı, yurt dışındaki 
konumunun büyümesi, 2015’in ilk yarısında öne 
çıkan 11 borsa şirketi içinde olduğu haberleri yer 
almaktadır. Forbes dergisinde Arçelik’in herhan-
gi bir haberine rastlanmazken Turkish Time 
Ağustos sayısında Ali Atıf Bir’in köşesinde 60.yıl 
iletişiminden alnının akıyla çıktığı yorumu yer 

alırken aynı sayının inovasyon kapak konulu 
haberinde patent şampiyonu şirketler sıralama-
sında 678 tescilli patentiyle birinci sırada olduğu 
haberi göze çarpmaktadır. 

BİM – Fortune dergisinde yer alan toplam 5 
haberde satışlarının, üretimi-nin ve karlılığının 
artmasından bahsedil-mekte olup Temmuz sayı-
sında BİM’in Fortune 500 listesinde ilk 10’da 
olduğu belirtilmektedir.  Aralık sayısında “Pe-
rakendenin Efendisi” başlıklı özel haber ile BİM’in 
başarısından 6 sayfa söz edilmiştir. Forbes der-
gisinde BİM’in sıfırdan 7 milyar değere ulaştığı, 
BİM’in hisselerinin 2006’da halka arzı, 2010’da 
gıda sektöründe liderliğe oturması perakende 
sektörüne dair haberler içinde yer almaktadır. 
Turkish Time’da ise BİM güneydoğuya mağaza 
açması konusuyla haber olmuştur. 

Doğuş Holding – Fortune dergisinde Doğuş 
Holding, Fortune 500’de en hızlı büyüyen şir-
ketler arasında olmasıyla habere konu olmuş, 
hisse fiyatlarındaki artıştan söz edilmiştir. Forbes 
dergisinde Forbes 100 listesindeki zenginler 
içinde Doğuş Holding patronunun 2013’de For-
bes 100’ün zirvesinde olduğu, Turkish Time 
dergisinde ise Doğuş Holding başkanı-nın pres-
tijli kalem kullanması ve şirketin ofis tasarımına 
önem vermesi gibi finans dışı konularda haberler 
oluşturulmuştur.

Doğan Holding – Fortune’da yalnızca iki ha-
berde –tablolarda- büyümesiyle konu olan Doğan 
Holding’e Forbes dergisinde en çok kazanan dizi 
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yapımcıları haberi içinde rastlanmış,  Turkish 
Time’da herhangi bir habere rastlanmamıştır. 

Emlak Konut – Fortune dergisinde büyüme 
haberiyle yer alan Emlak Konut, Forbes dergisin-
de “GYO’lar atakta” haberi içinde Türkiye’nin 
en büyük GYO’su olarak haber olmuş, Turkish 
Time’da ise inşaatçıların bankacılığa yönelmesi 
haberinde gündeme gelmiştir.

Enka İnşaat – Fortune’da tablo analizlerinde 
büyüme oranıyla ismi geçen Enka, Forbes dergi-
sinde kazanan inşaat şirketleri arasında ve yine 
aynı sayıda “Şantiye’den Santrale” isimli özel 
haberle yer almıştır. Enka, Turkish Time’da evli-
liği uzun süren patronlar hakkında yapılan bir 
haberde de görülmüştür. 

Ereğli Demir -  Fortune Temmuz sayı-sında 
“Erdemir (Ereğli Demir-Çelik) hissesi alınır mı” 
başlıklı haberde iki analistin yorumuna yer veril-
miş, analistlerden biri olumlu diğeri olumsuz 
görüş bildirmiştir. Fortune’ın Ağustos sayısında-
ki haberlerinde ise  Fortune 500 Türkiye listesin-
de ilk ona yükselmesi ve hisse fiyatlarının olum-
suz etkileneceğine dair bir yorum bulunmaktadır. 
Forbes ve Turkish Time dergilerinde şirketle il-
gili bir habere rastlanmamıştır.

Ford Otosan – Fortune dergisinin tüm sayıların-
da adına rastlanan Ford, tablo analizlerinde bü-
yüme ve karlılığı ile gündeme gelmiş,  Eylül 
sayısında “Ford Otosan hissesi alınır mı” başlık-
lı haberde iki analistin yorumuna yer verilmiş, 
analistlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş 

bildirmiştir. Ayrıca Fortune 500 listesinde ilk onda 
2015’in öne çıkan 11 borsa şirketi içinde ismi 
geçmektedir. Forbes Temmuz sayısında Ford’un 
yeniden piyasaya sürdüğü Lincoln klasiği ile il-
gili bir yazı ile Aralık ayında ise Türkiye’de ha-
reketlenen oto pazarı içinde ismi geçmektedir. 
Turkish Time’da ise Ford patent şampiyonu şir-
ketler arasında görülürken Kasım sayısında eko-
nomideki çalkantıya rağmen Ford’daki atılımlar-
dan ve Kocaeli’deki tesisten söz edilmektedir. 

Garanti Bankası – Fortune’da hisselerindeki 
artış, net karlılık ve giderek fonlarını artırmasıyla 
gündeme gelen Garanti, Forbes Temmuz sayısın-
da 87-119 sayfaları arasında yer alan “Banka 
Raporu 2015” dosyası içinde tablo analizlerinde 
görülmüştür. İş Bankası ve Ziraat Bankası ile 
birlikte zirvede olduğu, net karda İş Bankasının 
arkasından geldiği belirtilmiştir. Turkish Time’da-
ki haberlerde ise Garanti Bankası, kadın girişim-
cilere sunulan özel ürün ve nöropazarlama tekni-
ğini kullanan firma haberiyle gündeme gelmiştir. 

Halk Bankası – Fortune dergisinde hisse senet-
lerinde artış ve düşüşe ilişkin haberlerde, Forbes 
Temmuz sayısında 87-119 sayfaları arasında yer 
alan “Banka Raporu 2015” dosyası içinde tablo 
analizlerinde yer almış, Turkish Time’da ise her-
hangi bir habere rastlanmamıştır. 

İş Bankası – Fortune dergisinde çevreye ve do-
ğaya yaptığı yatırım, hisselerinde artış, başarılı 
öğrencilere ödül gibi başlıklarla yer alırken, For-
bes Temmuz sayısında 87-119 sayfaları arasında 
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yer alan “Banka Raporu 2015” dosyası içinde 
birçok alanda lider banka olarak yerini almıştır. 
Turkish Time Ağustos sayısında da kadın girişim-
cilere verilen kredi miktarı ile gündeme gelmiştir. 

Koç Holding – Fortune’da Koç Topluluğunun 
bünyesinde Tüpraş, FVÖK şirketleri arasında 
olması, Koç Grubuna bağlı yerel üreticiler gibi 
başlıklarla haber olurken, Forbes dergisinde ço-
ğunlukla büyüme-karlılık haberleriyle gündeme 
gelmiştir. Aralık ayındaki sayıda elektrik üretim 
ve dağıtımında Sabancı’nın aksine geri planda 
kalmayı tercih ettiği gıda perakendesinden de 
çekilmeye başladığı yönünde haberler yer almış-
tır. Turkish Time’da ise tüm aylarda haber olarak 
yer almış, haberler holdingin fabrika yatırımı için 
güneydoğuya gitmesi, kadın girişimcilere verilen 
destek, en beğenilen holding anketinde birinci 
olması şeklinde olmuştur.

Pegasus – Yalnızca Fortune dergisinde haber 
olmuş, haberler, Türkiye’nin ilk ve tek düşük 
maliyetli havayolu şirketi olduğu, Fortune 500 
listesinde en hızlı büyüyen şirketler arasında ol-
duğu yönündedir.  

Sabancı – Fortune Temmuz sayısında borsada 
işlem hacmi en yüksek sektörler arasında ulaşım 
sektöründe Koç ve Tekfen’le birlikte öne çıkma-
sı, Ekim sayısında Kordsa hisselerinin bir kısmı-
nın arzı, Kasım ayında ise hisse değerlerinde 
artış haberleriyle gündeme gelmiştir. Forbes 
Haziran sayısında Enerji sektörüne yaptığı yatırım, 
Aralık ayında “Yüksek Gerilim” başlıklı haberde 

enerji sektöründeki faaliyetleri, perakendecilikle 
ilgili haberde de perakende yatırımlarıyla günde-
me gelmiştir. Turkish Time Temmuz sayısında 
Altın Pusula Halkla İlişkiler ödülü alması, kadın 
girişimcilere eğitim desteği vermesi ve Eylül 
sayısında en beğenilen holding anketinde ikinci 
olması, önemli ailelerin gelinlerinin girişimcilik 
yapması, Aralık ayında ise online alışveriş plat-
formu Kliksa ile ilgili haberlere yer verilmiştir. 

TAV – Fortune Temmuz sayısında TAV’ın başa-
rı öyküsü, Eylül sayısında ise Fortune 500 şirket-
leri arasında büyüyen şirketler arasında bulunma-
sı, dünyanın en büyük 37 havalimanından biri 
olması gibi başarısını öne çıkarak haberlerle 
gündeme gelmiştir.  Forbes’da ise özel röportajla 
TAV-Bilintur ortaklığıyla kurulan BTA, Eylül 
sayısında İş Dünyasının Kılavuz Kaptanları seri-
sinde Sani Şener (TAV Ceo), Aralık ayında ço-
ğunlukla yurt dışında alt yapı işlerine odaklanan 
şirketler arasında da ismi geçmektedir. Turkish 
Time’da ise TAV ile ilgili herhangi bir habere 
rastlanmamıştır. 

Turkcell – Fortune Temmuz sayısında iletişim 
sektöründeki büyümesi hakkın-da özkaynakları 
en yüksek şirketler sıralamasında ikincilik konu-
mu ile yer almış, Ağustos ayında hisse değerle-
rindeki düşüş, Eylül ayında enpara.com ile ortak 
projede yer alması ve Aralık ayı sayısında ise 
görme engellilere yönelik sinema servisi ile haber 
olmuştur. Forbes Haziran sayısında tablo analiz-
lerinde görülen Turkcell, Eylül sayısında enpara.
com işbirliğiyle gerçekleştirilen projesini, Aralık 
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ayında ise Samsung Electronics ile gerçekleştir-
diği eğitim projesini tanıtmaktadır. Ayrıca Eylül 
sayısında İş Dünyasının Kılavuz Kaptanları bö-
lümünde Turkcell’in temellerini atan Murat Vargı’ya 
yer verilmiştir.  Turkish Time dergisinde Turk-
cell’deki CEO değişikliği, kadın girişimcilere 
verilen destek, Turkcell tarafından kurulan bavul.
com, listelist şirketiyle yapılan işbirliği, nöro-pa-
zarlama tekniğini kullanan firmalar-dan biri olarak 
Turkcell, patent şampi-yonluğunda ilk 10’da yer 
alması gibi haberlerle yer almıştır. 

THY – Fortune dergisinde THY’nin Yunanistan 
seferi, Fortune 500 içinde ilk 10’da THY, Fenerbahçe’ye 
sponsorluk, hisse senetlerindeki artış ve azalmalar 
konularında haberler yer almıştır. Forbes Haziran 
sayısında “Grevler Atlası” yazısı içinde THY 
eylemi ve grevi, Editörden yazısında THY’in ilk 
100 içinde 4 sıra yükselmesi, en büyük 100 Türk 
şirketi listesi içinde THY, Temmuz sayısında THY 
Genel Müdürünün uçak üretimi hakkındaki gö-
rüşü yer almaktadır. Aralık sayısındaki “Geçmiş 
ve Gelecek” yazısında küresel rekabet gücü olan 
şirketler arasında olduğu yorumu, “10 Yılın 
Trendleri Hava Taşımacılığı” dosya haberi ve 
devamında Temel Kotil ile ilgili yazılar yer al-
maktadır. Turkish Time’da ise Haziran sayısında 
büyük ayakkabı markalarının sahipleriyle yapılan 
röportajda, THY’nin müşterileri olduğu ve büyük 
şirketlerin yönetim zorluğunu THY’yi örnek 
vererek anlatma ile yer almıştır. 

Tekfen – Fortune dergisinde Fortune 500’de yer 
alan hızla büyüyen şirket-lerden biri olduğuna 

dair Eylül ayında haberler yayımlanmıştır. Forbes’ 
da ise Aralık sayısında alt yapı işine odaklanan 
şirketler arasında adı geçmektedir. Turkish Time 
dergisinde ise yatırım için Kağıthane’yi seçmesi 
haberi ile yer almaktadır. 

Tofaş Oto – Fortune dergisinde tüm aylarda 
Tofaş ile ilgili haberler yayımlanmış ve tablo 
analizlerinin yanı sıra satış, üretim ve karlılık 
artışına dair haberlerle dergide yer almıştır. Forbes 
Haziran ayında “Grevler Atlası” yazısı içinde 
grevden etkilendiği haberi yanında Aralık ayında 
Egea’nın tanıtımı ile ilgili haber yer almıştır. 
Turkish Time’da ise Tofaş’a dair herhangi bir 
haber bulunmamaktadır. 

Türk Telekom – Fortune Temmuz sayısında 
Fortune 500 içindeki ilk 10 şirket arasında olma-
sı, Türk Telekom’un Avea ile birleşmesi, Ağustos 
ayında dövizdeki yükselişe bağlı olarak satışlarda 
gerileme görülmesi, Kasım ayı sayısında akıllı 
şehircilik projesi, Pilott Girişim hızlandırma 
programı ile seçtikleri girişimlere danışmanlık 
desteği vermeleri konularında haberler yayımlan-
mıştır. Forbes Temmuz sayısında “Grevler Atlası” 
yazısında işçi grevi ve Aralık ayı sayısında men-
torluk görevine dair bir haber yayımlanmıştır. 
Turkish Time dergisinde ise şirketin CEO’su 
hakkında bilgi, güneydoğuya çağrı merkezi açan 
firmalardan biri olması, CEO’nun Sosyal Fayda 
Zirvesi’nde konuşma yapması yayımlanan haber-
ler olmuştur. 
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Tüpraş – Fortune Haziran sayısının analist yo-
rumu köşesinde hisseler ile ilgili yorum, Temmuz 
sayısında Tüpraş hissesinin büyümesi ve doların 
artması sonucu oluşan zarar, Aralık sayısında 
Tüpraş’ın 3 milyar dolarlık fuel oil dönüşüm 
projesi haberleri yer almıştır. Forbes ve Turkish 
Time dergilerinde ise Tüpraş ile ilgili herhangi 
bir haber yayımlanmamıştır. 

Ülker Bisküvi – Fortune dergisinde hisselerde-
ki yükselme ve düşüşlerin yanında Ağustos sa-
yısında BİST 50’de Ülker’in düşüşte olması 
haberleri yer almıştır. Forbes Temmuz sayısında 
Grevler Atlası içinde işçi grevi haberi, Aralık 
sayısında ise “Geçmiş ve Gelecek” başlıklı yazı 
içinde küresel rekabet gücü olan firmalardan biri 
olduğu yorumu, “Güneşli Havalar” yazısında 
Ülker’in Türkiye tarihinin en büyük yabancı 
şirket satın almasını gerçekleştirmesi ve sektö-
ründe dünya üçüncüsü olması, Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker röportajı, 
Kadın Liderliği destekçisi olarak Murat Ülker 
haberleriyle yer almıştır. Turkish Time Ağustos 
sayısında ise listelist.com ile yapılan işbirliği, 
Pernigotti markasından sonra pazarın en güçlü 
şirketlerinden biri olması, nöro-pazarlama tekni-
ğini kullanan firmalardan biri olması haberleri 
yer almaktadır. 

Vakıflar Bankası – Fortune Ekim sayısında 
hisse senetlerindeki artış ve düşüşler ile ilgili 
haber olmuş, Forbes Temmuz sayısında 87-119 
sayfaları arasında yer alan “Banka Raporu 2015” 
dosyası içinde yer almıştır. Vakıfbank’ın net 

karının bir önceki yıla göre arttığı ve Ziraat 
Bankasının ardından en yüksek karı elde ettiğine 
dair tablo analizi yer almaktadır. Turkish Time 
dergisinde ise Vakıflar Bankası’na dair herhangi 
bir habere rastlanmamıştır. 

Yapı ve Kredi Bankası – Fortune Haziran ayın-
da hisselerindeki artış ve düşüşle gündeme gelmiş 
olan Yapı ve Kredi Bankası, Kasım ayında akıl-
lı telefonlar ve internetin artmasıyla artan Forex 
yatırımları ile ilgili haberde yer almıştır. Forbes 
dergisinin Temmuz sayısındaki “Banka Raporu 
2015” dosyasında Yapı ve Kredi Bankası birçok 
alanda ve endekste üst sıralarda yer almayı ba-
şararak haberde adından çokça söz ettirmiştir. 
Turkish Time Haziran ayında müşteri hizmeti ile 
ilgili bir haber, Ağustos sayısında listelist.com 
ile yapılan işbirliği ve Aralık sayısında Yapı 
Kredi sanat danışmanlığı hizmeti konuları ile 
haber olmuştur. 

Koza Altın, Petkim ve Otokar ile ilgili haberlere 
dergilerde rastlanmazken Kardemir yalnızca 
Fortune Dergisinde değer kayıpları ile Şişecam 
ise Forbes’da işçi grevi ile ilgili bir haberde 
gündeme gelmiştir. 

Haberlerin niteliksel olarak analizinde, şirketlerin 
çoğunun büyüme ve karlılık haberleriyle günde-
me geldiği, yalnızca en çok tiraja sahip Turkish 
Time dergisinde 30 şirketten 17’sinin finans dışı 
sayılabilecek özgün konulardaki özel haberlerle 
-derginin yayın politikasının bu tür haberlere 
yönelik olması sebebiyle- farklılık arz ettiği 
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görülmektedir. Haberlerde şirketlerin kurumsal 
itibarı, sosyal sorumluluk, etik ve çalışanlarla 
ilişkiler gibi konulara yönelik haberlere pek sık 
rastlanmaz-ken, Turkcell, sosyal sorumluluk 
alanın-daki haberlerde başı çekmektedir. Koç ve 
Sabancı Holding ile bankalar ise kadın girişim-
cilere verdikleri destek dışında bu alanda varlık 
gösterememiş-lerdir. Kurumsal kimliği vurgula-
yan özel haberlere bakıldığında her iki dergide 
perakende anlamında başarısından söz ettiren 
BİM’in yanında Altın Pusula ödülü ve yaratıcı 
girişimleriyle Sabancı Holding’i, Pegasus, TAV 
ve Ülker izlemektedir. 

Haberler niceliksel olarak da analize tabi tutulmuş, 
kullanılan 20 verinin Cronbach’s Alpha güveni-
lirlik analizi test sonucu %85 olarak bulunmuş-
tur. Ayrıca, kodlayıcılar (puanlayıcılar) arasında 
değerlendirme sonuçlarının gü-venilir kabul 
edilmesi için Cohen’in Kappa katsayısı kullanıl-
mış ve uyuşma yüzdesi hesaplanmıştır. Farklı 
araş-tırmacılar arasında tutarlılığı gösteren bu 
güvenilirlik yüzdesi en az %70 olmalıdır (Yıldı-
rım ve Şimşek, 2006, s.233). İki kodlayıcı ara-
sında yapılan hesaplamada k = 0,86 ve p değeri 
0,002 olduğundan kodlayıcılar arasında yeterli 
düzeyde uyuşma olduğu kabul edilmektedir.

Haberlerin niceliksel analizinde; aşağı-daki tab-
loda da görüleceği üzere, THY, 112 sözcükle 
(%11,58) ismi en çok geçen şirket olup onu 68 
kelimeyle (%7,03) TAV Hava Limanları izle-
mektedir. Haberler türlerine göre analiz edildi-
ğinde; 154 haber, 49 özel haber, 26 röportaj, 157 

tablo analiz haberi bulunduğu görülmüştür. En 
fazla habere konu olan şirket toplam 34 haberle 
İş Bankası olup Garanti Bankası 30, Turkcell 29, 
Akbank ise 27 kez haber olarak dergilerde yer 
almıştır.   

Haberler konularına göre analiz edildiğinde, 272 
haberle dergilerde en fazla büyüme ve karlılık 
temalı haberlerin yer aldığı ve 23 haberle en 
fazla İş Bankasının bu yönde haber olduğu gö-
rülmüştür. Haberlerin 230’u şirketlerin lehine, 
135’i nötr ve 21’i ise aleyhine yöndedir. Haber 
yönü anlamında en pozitif fark “22 pozitif 0 
negatif” haberle İş Bankası olurken Turkcell “13 
pozitif 5 negatif” haberle makası açamayan 
şirketler arasında başı çekmektedir. En fazla 
kurumsal haber İş Bankası (18), Akbank (18) ve 
Garanti Bankası(17)  adına yapılmış olup en 
fazla reklamı Turkcell (29) vermiştir. 

Haberlerin toplam sayfa sayılarına bakıldığında 
İş Bankası 25, Akbank 22, Garanti Bankası ise 
22 sayfa adediyle lider konumundadırlar. Rek-
lamların toplam sayfa sayılarına bakıldığında ise 
Turkcell toplam 63 sayfa ile birinci sıradadır. 

Çalışmada, kurumsal haber sayısı (KHS) ile 
kurumsal reklam sayısı arasında bir korelasyon 
bulunmamakla birlikte kurumun bünyesindeki 
kuruluşları ya da ürünlerini içeren reklamlarla 
(DRS) bu yöndeki haberler arasında (DHS) p 
değeri: 0,000 olduğundan 0,01 çok anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmüştür. Kurumsal haber sayı-
sı ile haberlerin yönü arasındaki ilişki incelendi-
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ğinde pozitif haberler (Y1)ve nötr haberler (Y3) 
ile kurumsal haber sayısı arasında çok anlamlı 
(0,000) pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüş-
tür. Toplam reklam sayısı (kurumsal ve diğer 
reklamlar) arttıkça pozitif yönlü ve nötr haberle-
rin arttığı negatif yönlü haberlerin değişmediği 
görülmektedir. Kurumsal reklam sayısı ile “özel 

haber ve röportaj” arasında herhangi bir korelas-
yon görülmemiştir. Dolayısıyla reklamlar ile 
haberlerin yönü arasında bir ilişki bulunmakla 
birlikte halkla ilişkiler çalışması olarak değerlen-
di-rilebilecek türdeki haberlerin haber ve reklam 
sayısı ve sayfaları ile bir ilişkisi bulunmamıştır. 

Tablo 5. Dergilerde Yer Alan Haberlerin ve Reklamların Niceliksel İçerik Tablosu
Firma Adı Söz T1 T2 T3 T4 T5 T6 K1 K2 K3 KD Y1 Y2 Y3 KHS DHS KRS DRS HSS RSS
Akbank 64 9 2 1 0 15 0 0 0 22 4 11 0 18 18 2 13 0 22 12
Arçelik 17 6 1 0 0 3 0 1 1 6 2 8 1 1 1 1 3 0 5 3
Bim Mağ. 62 6 4 4 0 6 0 0 0 15 4 17 0 3 8 0 0 0 8 0
Doğuş Oto 9 3 0 0 0 4 0 0 0 5 3 4 0 1 1 0 3 3 1 5
Doğan H. 5 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 1 2 2 0 0 1 2 1
Emlak K. 8 2 2 0 0 2 0 0 0 5 1 3 0 2 2 2 0 0 4 0
Enka İnşaat 29 4 0 1 0 4 0 0 0 7 2 6 0 3 5 0 0 0 6 0
Ereğli D.Ç. 7 2 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0
Ford Oto 58 11 3 0 0 5 0 6 0 11 2 10 1 5 6 0 1 0 8 1
Garanti B. 57 10 3 0 0 17 0 5 0 22 3 16 0 14 17 3 6 2 22 8
T. Halk B. 22 1 1 0 0 12 0 0 0 14 0 4 1 9 14 0 2 0 14 4
İş Bankası 61 9 3 3 0 19 0 3 1 23 5 22 0 10 18 6 8 7 25 13
Koç Hold. 38 14 3 0 0 7 0 2 0 15 8 18 0 7 11 7 0 18 15 15
Koza Altın 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardemir 5 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petkim 5 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Pegasus 24 2 3 1 0 1 0 2 0 5 0 6 0 1 5 0 3 0 3 2
Sabancı H. 44 11 2 0 0 3 1 4 0 9 4 15 1 1 9 2 0 4 16 4
Şişe Cam 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
TAV 68 2 3 2 1 1 0 2 0 7 0 7 0 2 7 0 1 0 7 1
Turkcell 65 17 2 2 0 8 0 3 0 14 11 13 5 10 7 4 29 2 12 63
THY 112 8 5 4 1 7 1 5 0 16 5 19 2 5 14 3 1 12 19 12
Tekfen 9 2 2 0 0 3 0 0 0 6 1 6 0 1 2 0 0 0 2 0
Tofaş Oto 13 6 1 0 0 5 0 2 0 9 2 10 1 1 5 0 0 0 4 0
T.Telekom 43 8 2 2 0 1 0 1 1 7 5 7 0 6 9 0 5 4 8 9
Tüpraş 32 3 1 0 0 1 0 0 0 5 0 3 1 1 5 0 3 0 6 1
Ülker 50 8 3 2 0 2 2 2 1 9 5 10 2 5 7 0 2 0 11 1
Vakıflar B. 22 1 0 0 0 12 0 0 0 13 0 3 1 9 12 0 0 0 12 0
Yapı Kredi 37 5 0 4 0 14 1 4 0 15 5 8 1 14 14 0 5 4 14 10
TOPLAM 967 154 49 26 2 157 5 43 4 272 73 230 21 135 203 30 85 57 250 165
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Haberin Türü: T1: Haber T2: Özel haber T3: 
Röportaj T4: Makale T5: Tablo Analiz T6: Diğer

Haberin Konusu: K1: Yenilik K2: Ödül K3: 
Büyüme/karlılık KD: Diğer

Haberin Yönü: Y1: Olumlu Y2: Olumsuz Y3: 
Nötr 

Haberin Sayısı 

DHS: Diğer Haber Sayısı 

KRS: Kurumsal Reklam Sayısı

KHS: Kurumsal Haber Sayısı 

DRS: Diğer Reklam Sayısı

HSS: Haber Sayfa Sayısı

RSS: Reklam Sayfa Sayısı

Sonuç

Finansal iletişimi sağlamanın araç ve yöntemle-
ri şirketlerde genellikle halkla ilişkilerde kulla-
nılan araç ve yöntemlerle örtüşmektedir. Ancak 
finans çevreleriyle iletişimin kendine özgü dina-
mikleri de gerek finansçıları gerekse iletişimci-
leri bir arada olmaya bir arada mesaj üretip 
sunmaya adeta teşvik eder niteliktedir. 

Finansal halkla ilişkilerin araç ve yöntemleri 
arasında en fazla öne çıkanlar; yıllık raporlar ve 
genel kurul toplantılarıdır. Yılın sonuna doğru 
şirketler bu iki araçla bir nevi şirketlerinin kar-
nesini çıkararak yatırımcılara sunmaktadır. Şir-
ketleri bir anlamda yatırımcı karşısında görücü-

ye çıkaran ve finans çevrelerince dikkatle ince-
lenen rapor ve toplantılar, hem finans uzmanlığı 
hem de halkla ilişkiler uzmanlığı ile birlikte 
sunulduğunda etkileyici sonuçlar almak müm-
kündür. Öyle ki; finans bölümü verilecek mesa-
jın ne olması gerektiğine odaklanırken halkla 
ilişkiler bölümü de onun nasıl sunulması gerek-
tiği üzerinde duracaktır. Finansal bilginin niteli-
ği kadar bilginin doğru hedef kitleye açık ve 
anlaşılır bir biçimde sunumu da finansal iletişimin 
sağlıklı yürümesi için elzem olan unsurdur. 

Finansal iletişimin paydaşları arasında yönetici-
ler, ortaklar, yatırımcılar kadar finans basını, 
analistler ve aracı kuruluşlar da yer almaktadır. 
Onlarla birebir ve yüz yüze görüşmeler, toplan-
tılar, “roadshow” olarak bilinen yatırımcı günle-
ri gibi aktiviteler de dikkatle planlanmalı ve 
asimetrik, yanlış veya sansasyon yaratıcı bilgi 
aktarımının önüne geçmek için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Şirket ne söyleneceği kadar ne söy-
lenmeyeceği konusunda da profesyonel bir tavır 
sergilemeli, günü kurtaran açıklamalar yerine 
şirketin uzun dönemli itibarını tesis edici bir 
kurumsal tavır alınmasına özen göstermelidir. 

Finans basını finansal iletişimin öncelikli hedef 
kitlelerinden biridir. Finans basınını televizyon-
daki finans kanallarından, finans ve ekonomi 
temalı TV programlarına, finans gazeteleri ve 
dergilerinden gazetelerin ekonomi ve finans 
sayfalarına ve finansla ilgili haber alınabilecek 
elektronik portallara kadar geniş bir çerçevede 
düşünmek gerekir.
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Türkiye’de finans dergileri üzerine yapılan ince-
lemede; finans dergilerinin borsada işlem gören 
şirketlerin haberlerine, karşılaştırmalı tablo ve 
analizlerle sıklıkla yer verdiği görülmektedir. 
Dergilerde haberlerin % 39’u klasik haber for-
munda %40’ı ise tablo analizi türünde yer al-
maktadır. Haber konuları içinde büyüme ve 
karlılığa dair haberler tüm haberlerin %69’unu 
oluşturmaktadır. Dergilerde yer alan haberlerin 
% 59’u pozitif, % 5’i negatif ve % 34’ü ise nötr 
karakterlidir. En fazla reklamı olan şirket toplam 
31 reklamla Turkcell, en fazla haberi yayımlanan 
şirket ise 24 haberle İş Bankası olmuştur. 

Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere, 
haber türleri genellikle sektör haberi ve tablo 
analizi şeklinde olduğundan halkla ilişkilerin 
haber üretim sürecinde etkin rol oynamadığı 
açıkça görülmektedir. Ayrıca dergiler-den Fortu-
ne ve Forbes’da finansal verilerin ağırlıklı olarak 
işlendiği ve şirketlerin mali analiz gibi nötr kabul 
edilecek haberler yapma eğiliminde olduğu sa-
dece Turkish Time dergisinde finans dışı haber-
lerle şirketlerin haberi-nin yapıldığı görülmekte-
dir. Ancak bu eğilimin BİST 30 şirketlerince 
yatırımcı-yı yönlendirecek bilgileri de aynı anda 
sunabilme ve mesajı finansal olarak işlemede 
kullanılmadığı göze çarpmak-tadır. Ayrıca der-
gilerin aynı aya ait sayılarında birbiriyle paralel-
lik gösteren haberlere rastlanmaması dergi ha-
berci-liğinin halkla ilişkiler biriminden gelen 
bültenler kullanılarak yapılmadığının da önemli 
bir kanıtıdır.   

Türkiye’de finansal halkla ilişkiler henüz gelişme 
aşamasındadır. Gerek sermaye piyasasının çok 
gelişkin olmaması gerekse yatırımcılar için his-
se senetlerinin bir yatırım aracı olarak benimsen-
me oranının az oluşu zaten halkla ilişkiler konu-
sunda çok mesafe kat etmemiş şirketler için fi-
nansal iletişimi çok daha ilkel bir şekilde yürüt-
meye devam etmeleri sonucunu doğurmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: As it has become increasingly easy to transfer large amounts of capital between fi-
nancial markets, companies have increasingly recognized the importance of communicating with 
investors. (Dolphin, 2003: 30) Financial public relations as a strategic communication tool helps any 
company to realize its financial communication effectively. Many investor today make a point of 
their companies they invest are responsible corporate citizen who work for society and the environ-
ment (Westbrook, 2014: 222). Thus, companies have to focus on not only their investors but also 
their all stakeholders in long term period (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2014: 115). Moreover the 
companies have to be a professional management, to have satisfied employees and loyal customers, 
ethic values and reputation. Literature Review: According to Silver, investor relations and public 
relations professionals not only have to be proactive and media-savvy, they also must have a working 
command of finance, accounting, economics, and the capital markets. The more information that is 
relayed to investors, shareholders, analysts, and the media in a factual, truthful, timely manner, the 
more senior management will view the IR/PR function within a public company as a crucial com-
ponent, important to growth and higher market capitalizations (2004: 74). Understanding the audi-
ence is an important step in getting the media to hear and tell the story that the company wants 
understood. PR can help investor relations department with its intimate knowledge of the various 
television, newspaper, radio, or magazine outlets and their personnel. By identifying their needs and 
responsibilities, and uncovering the issues of interest to them, PR and IR can position a story to stand 
out (Ryan and Jacops, 2005: 30). There is lesser news that is consequential to the dynamics of the 
financial markets. The difference is that in dealing with financial media, this lesser news must so-
metimes be made clear to editors in all media, who might not readily understand the relationship of 
the news to the investment decision. Therein lies the role of the investor relations communicator 
(Marcus, 2005: 169). Public relations scholars and professionals perceive investor relations within 
the public relations area. NIRI (National Investor Relations Institute) also showed distinct shifts from 
marketing-based perspectives to mutual communication in defining investor relations (Hong ve Ki, 
2007: 202). Building relationships with stakeholders increases investors’ confidence and trust in the 
company; information about the company is interpreted through these relationship lenses (Laskin, 
2011: 307). Financial public relations is currently used to compete in a number of areas. First, it 
involves the constant promotion of company products, services and brands over those of rivals. 
Second, it can involve the winning of government contracts and the influence of decision-makers 
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involved in the creation of new legislation and regulation. Third, for city and financial PR consultants 
the most frequent communications objective was to sustain and/or raise shareholder interest and 
support (Davis, 2002: 66) Ultimately, these roles come together because of a belief that good relati-
onships with financial audiences will improve the  company’s reputation and thereby contribute to 
its financial performance  (Van Riel and Fombrun, 2007: 184). The creation of an investor relations 
communication plan implies a development process that includes: setting long- and short-term goals 
and objectives; determining IR responsibilities; identifying and nurturing internal and external sta-
keholder relationships; identifying key strategic and tactical elements of the IR program- calendar 
of required events and filings; establishing an annual budget; determining quantitative and qualita-
tive measures for success (Goodman and Hirsch, 2010: 173). The target audience of investor relati-
ons are shareholders, capital market participants, journalists and business partners (Guimard, 2008:35). 
Annual meetings and annual reports are the main financial communication tools of any company. 
In addition to these tools, information technologies, internet and financial media have a role on 
perceiving the company’s financial performance. (Williams, 1989: 7; Silver, 2004: 59; Ryan and 
Jacops, 2005:29). In Turkey, there are 429 companies and about one million investors in the BİST. 
In Turkish media, there are 101 finance and economic magazine which of 27 is monthly.  Metho-
dology: In this study, finance magazines Turkish Time, Forbes ve Fortune were examined based on 
BİST 30 companies in June-December 2016 period regarding news and advertisements. These are 
research questions below:  

1. Is there any contribution to BİST 30 companies with the news style and presentation on these 
magazines? 

2. Is there any relationship between the news and the advertisements as magnitude of these materi-
als?

3. How many news which covered about special PR application areas such as social responsibility, 
reputation management on these magazines? 

4. How many special news and interviews about the companies and their employees?

5. Is there any parallelism among the magazines and their periods?  

Data Analysis and Interpretations: In a qualitative analysis of the news, it is observed that the 
companies usually come to order with the news of the company’s growth and profitability. Only on 
Turkish Time Magazine differs from the other magazines with the news which made non-financial 
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news. There are little news about the companies’ corporate reputation, social responsibility, ethics 
and employee relations. It is noted that Turkcell with its social responsibility news, Koç, Sabancı 
and the banks in BİST 30 with their support for women entrepreneurs. On the special news empha-
sized corporate identity, BİM, Sabancı, Pegasus, TAV and Ülker companies anticipated. In a quali-
tative analysis of the news, there are 272 news concerned with growth and profitability and İş 
bankası is the leader with its 23 news. 230 news are positive, 135 news are neutral and 21 news are 
negative. As a matter of the news aspect, İş Bankası has most positive difference with the 22 posi-
tive and 0 negative news. The companies which are most covered are İş Bankası (18), Akbank (18) 
and Garanti Bankası (17). The maximal advertisement are given by Turkcell (29).  As a matter of 
the total news page; İş Bankası (25), Akbank (22), Garanti Bankası (22) are anticipated in this peri-
od. Turkcell is the greatest advertiser with 63 pages. Although there is no correlation between cor-
porate news number and corporate advertisement number there is a significant correlation between 
product news and product advertisements at a 0,01 level. The total number of advertisement incre-
ases, also increasing the level of positive and neutral news but not changing the level of negative 
news. There is no correlation between the total number of corporate advertisement and the special 
news and interviews on the magazines. Conclusions:   The tools and techniques of the financial 
communication are mostly similar with the public relations tools and techniques. In addition to the-
se tools there are also special dynamics of the relationships with the financial target audiences. 
Therefore, in a company, it is crucial that ınvestor relations professionals and public relations pro-
fessionals work together. Besides the quality of the messages it is very important that the message 
presented to the target audiences are designed clearly and understandable. Financial media is also 
one of the key audiences of financial communication. In a qualitative analysis of the news, it is se-
emed that the news covered as comparative table and analysis are the most popular form in these 
magazines. 39 % of the news are in the news format and 40 % of the news are in the comparative 
table format.  The news about growth and profitability composed of the 69 % of all news. The com-
pany that has most ad is Turkcell with 31 advertisement and the company that has most news is İş 
Bankası with 24 news. As seen the conclusion of the research, because news types are generally 
classical format and comparative table, it may be said that there is no active role of public relations 
activities as news producing process. Only Turkish Time has other types of the news concerning 
these companies. There is also evidence of not found to be using newsletters news a significant 
number of magazines in the same month of magazine journalism that are in parallel with each other 
from the public relations unit. There is also evidence that magazine journalism is not concerned with 
the  newsletter from public relations because of the fact that there is no any news showing parallelism 
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with each other in the same periods of the magazines. Financial PR in Turkey is stage of development. 
Both the capital market is not very developed in both small consist of an investment tool adoption 
rate of shares to investors are already result of continuing to execute financial communications in a 
much more primitive way for very long way to have companies on public relations.
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BİLİM KURGU SİNEMASINDA BİR YENİ KARA FİLM ÖRNEĞİ: 
 EX MACHINA 1

A NEO-NOIR FILM IN SCIENCE FICTION GENRE: EX MACHINA

Dila Naz MADENOĞLU
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, Alex Garland tarafından 2015 
yılında yönetilen Ex Machina filminin yeni kara 
film türünde olup olmadığı tartışılmıştır. Amaç, 
bilim kurgu türünün örneği olan filmin aslında yeni 
kara film özellikleri de taşıdığını ortaya koymaktır. 
Filmin çözümlenmesinden önce tür kavramı, bilim 
kurgu, kara film ve yeni kara film türü açıklanmıştır. 
Filmin analizi kara film ve yeni kara film türünün 
karakteristik özelliklerine göre yapılmıştır; karakterler, 
olaylar, mizansen, sinematografi ve biçimsel özellikler 
bu türe göre incelenmiştir. Karakterlerin birbirleri 
ile olan ilişkisi ve karakterlerin seyirci ile olan iliş-
kisi yeni kara film kalıpları üzerinden incelenmiştir. 
Filmde tedirginlik yaratan öğeler ve tehlike sembolü 
olan unsurlar irdelenmiş ve yeni kara film özellikleri 
çerçevesinde analiz edilmiştir. Bilim kurgu türünün 
örneği olan film, yeni kara film türünün de temsilcisi 
olan melez bir tür olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ex Machina, Bilim Kurgu, Kara 
Film, Yeni Kara Film, Melez Tür

Abstract: This article examines the movie Ex Machina, 
made in 2015 by Alex Garland, to determine whether 
it is an example of the neo noir genre or not. The aim 
is to put forth that the film has the characteristics of 
the neo noir genre even though it is a produce of the 
science fiction genre. Before analyzing the film, the 
genre concept, science fiction, film noir and neo noir 
genre is explained. The analyze of the film is made 
through the characteristics of film noir and neo noir; 
the characters, events, mise en scene, cinematography 
and structural features are examined according to 
this genre. The relationship between the characters 
themselves and the relationship between the characters 
and the spectator are studied through neo noir pat-
terns. The irritating elements and danger symbols in 
the film are examined and analyzed in the context of 
neo noir specifications. The film, which is an example 
of science fiction genre, is taken as a hybrid genre, 
on account of representing the neo noir genre also. 

Key Words: Ex Machina, Science Fiction, Film 
Noir, Neo Noir, Hybrid Genre
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1. GİRİŞ

Sinema, farklı tür ve alttürleri ile geniş kitlelere 
ulaşan bir sanattır. Filmlerin belirli kıstaslara göre 
sınıflandırıldığını ve türlerin buna göre adlandı-
rıldığını söylemek olanaksızdır ancak, üzerinde 
bir ölçüde uzlaşmaya varılmış temel ayrım, 
kurmaca, belgesel ve deneysel filmler ayrımıdır 
(Abisel, 1995: 46-47). Kurmaca filmler de kendi 
içlerinde, işledikleri konulara, biçimsel özellik-
lerine ve hedef kitlelerine göre türlere ayrılmak-
tadır. Esas olarak türlerin ortaya çıkması, Holl-
ywood stüdyo sisteminin yarattığı bir sonuçtur; 
başarı kazanmış filmlerin bazı nitelikleri tekrar-
lanarak benzerleri yapılmıştır (Önk, 2011: 3867). 
Böylelikle filmler zamanla barındırdıkları öğele-
re göre ayrışmaya başlamış ve türler oluşmuştur. 
Türler ve türlerin nitelikleri, seyirci ile girilen 
ilişki üzerinden de farklılaşmaktadır. Filmlerin 
seyirci ile etkileşime geçmesi, belirli duyguların 
üzerinden etki-tepki prensibinin yaratılması ile 
gerçekleştirilmektedir; bu da hedef kitlenin oluş-
turulmasına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda 
sinemada türlerin, hedef kitle ile olan ilişkisini 
de değerlendirme noktasında sinemasal öğeler 
kadar seyircinin bu öğelere verdiği tepkiler de 
önem arz etmektedir. Korku türünün bir örneği 
olan The Exorcist (Şeytan, William Friedkin, 
1973) seyirci ile korku duygusu üzerinden etki-
leşime geçmekte iken, Schindler’s List (Schindler’in 
Listesi, Steven Spielberg, 1993) gibi dram türü 
filmler, seyircide hüzün duygusu yaratmayı 
amaçlamaktadır. 

Western, kara film, komedi, aksiyon, bilim kurgu 
gibi farklı film türleri, seyirci ile farklı yollardan 
etkileşime geçmekte, bu etkileşimin yaratılması 
için filmlerde farklı unsurlar kullanılmaktadır. 
Western filmleri çoğunlukla, Amerikan tarihini, 
batıya açılmayı, güçsüzü, yerlilere karşı kasaba-
lıları, silahşor beyaz erkek kahraman olan kov-
boyları, yerlileri, posta arabalarını, demiryolu 
döşeme ve bunların baltalanması çalışmalarını, 
kanun adamları olan şerifleri, yani o dönemin 
Amerika kıtasını anlatmaktadır (Biryıldız, 1997: 
119). Bu türdeki filmler, kovboy, at, nehir, silah, 
Kızılderili gibi birtakım görsel kodlar üzerinden 
seyirci ile etkileşime geçmekte ve izleyiciye 
macera ve heyecan gibi duygular yaşatmaktadır. 
Western türünde olduğu gibi erkek karakterlerin 
baskın olduğu Kara film (film noir) türündeki 
filmler de seyirciye heyecan duygusu yaşatabil-
mektedir ancak kullanılan görsel kodlar, işlenen 
konular ve filmlerdeki öğeler tamamen farklıdır. 

Polis ve gangster filmlerinin İkinci Dünya Sava-
şı içinde gelişen bir çeşidi olan ve Fransız sinema 
eleştirmenlerince “kara film” olarak adlandırılan 
tür, suçlu çevresini ruhsal özellikleriyle yansıtır. 
Kahramanların çoğunlukla karanlık işlere bulaş-
mış polisler, hırsızlar, katiller, tetikçiler, baştan 
çıkaran kadınlar (femme fatale), fahişelerin ol-
duğu türde soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, şid-
detli ölüm, şantaj, cinsellik başlıca öğelerdir 
(Özön, 2008: 240-241). Kara filmlerde çoğun-
lukla yüksek kontrastlı ışıklandırma ve gölgeler 
kullanılmaktadır (Hayward, 2001: 129). Belirtilen 
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temaların, birtakım sinematografik elementler ile 
birleşimi sonucu ortaya çıkan türün Rebecca 
(Rebeka, Alfred Hitchcock, 1940), The Third 
Man (Üçüncü Adam Kim?, Carol Reed, 1949) 
gibi örnekleri, karanlık atmosferleri, temaları ve 
kahramanlarının maceraları üzerinden seyircide 
heyecan duygusunu oluşturmakta, aynı zamanda 
gizemli havasıyla merak duygusunu da tetikle-
mektedir. Ryan ve Kellner tarafından “çağdaş 
noir” olarak adlandırılan yeni kara filmlerde ise, 
geleneksel kara filmin aksine aile içi ilişkilere 
atfedilen güven terk edilmiştir, kişilerin en yakı-
nındaki kişiler de korku saçmaktadır, masum 
sanılan kişiler ensest ilişkilere girmektedir. Yeni 
kara filmlerin (neo noir), dönemin eleştirel faa-
liyetlerini büyük ölçüde harekete geçiren popülist 
güvensizliğin ya da güven kaybının bir parçası 
olduğu söylenebilir (Ryan ve Kellner, 2010: 139). 
İşlenen konular ve temalar benzerlik gösterse de 
neo noir filmler, geleneksel kara filmler kadar 
karanlık bir atmosfere ve sert bir gölge-ışık kul-
lanımına sahip olmayabilmektedir. Değerlerin 
zayıflaması karşısında kendi değerlerini oluştur-
mak isteyen yeni bir kuşağın ürünü olarak yeni 
kara film türüne, (Tansel, 2007: 39) Bonnie and 
Clyde (Bonnie ve Clyde, Arthur Penn, 1967), 
Blade Runner (Ölüm Takibi, Ridley Scott, 1982) 
filmleri örnek olarak verilebilir. Blade Runner 
filmi aynı zamanda bilim kurgu türünün de bir 
örneğidir. 

Teknolojinin ve doğa bilimlerinin ilerlemesiyle 
bağlantılı olarak gelişen (Roloff ve Seeßlen, 1995: 

163) bilim kurgu filmlerinin konuları arasında 
genellikle uzay, öbür gezegenler, robotlar yer 
almakta görsel kodlar olarak da genellikle tek-
nolojik materyaller kullanılmaktadır (Özön, 2008: 
250). Bilim kurgu ve western türünün birleşimi 
olan Alien (Yaratık, Ridley Scott, 1979) örneğin-
de olduğu gibi, bazı filmlerde farklı türler iç içe 
geçebilmekte, bir film iki veya daha fazla türün 
temalarından ve öğelerinden beslenebilmektedir. 
Nitekim Blow Up (Cinayeti Gördüm, Michelan-
gelo Antonioni, 1966) filmi dram, gizem ve 
gerilim türünün birleşimi iken daha önce de 
belirtildiği gibi Blade Runner, yeni kara film ve 
bilim kurgu türünün birleşimi olarak işlev gös-
termektedir. Yeni dönemde yeni kara film ve 
bilim kurgu türünün birleşimi olan bir başka film, 
bu çalışmanın da merkezi olan Ex Machina (Alex 
Garland, 2015) filmidir. Film, robotlar, yapay 
zeka ve teknolojik öğeler barındırması sonucu 
bilim kurgu türüne, entrika ve gizemler üzerine 
kurulu teması ile de yeni kara film türüne dahil 
olabilmektedir. 

Filmin analizinden önce bilim kurgu, kara film 
ve yeni kara film türleri ayrıntılı olarak irdelen-
miş, belirtilen türlerin birleşiminden oluşan 
melez türlere değinilmiştir. Daha sonra film, yeni 
kara film türü özellikleri üzerinden analiz edil-
miştir. Analiz sırasında göstergebilimden ve 
içerik analizi ve söylem analizi yönteminden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Ex Mac-
hina filminin bilim kurgunun yanı sıra yeni kara 
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film örneği olarak da okunup okunamayacağı 
tartışılmıştır. 

2. BİLİM KURGU SİNEMASI 

Bilim kurgu sineması adının da işaret ettiği gibi 
bilimsel ve kurgusal olma özelliğini gerektiren 
bir tür olarak ortaya çıkar ve seyirciye, sinema-
cının hayal gücüne bağlı olarak bir gelecek ta-
savvuru sunar (Kaplan ve Ünal, 2011: 1). “Bilim 
kurgu sineması, toplumsal düşüncelere ve ger-
çekliklere, öteki türlerden çok daha doğrudan 
yankı veren bir tür olduğu kadar, katıksız bir 
sinema dünyası kurmaya, böyle bir dünyayı ta-
sarlamaya kalkıştığı yerde de, gerçekliğin koy-
duğu sınırlamalardan hiç zorlanmadan rahatlıkla 
kurtulabilen biricik türdür.” (Roloff ve Seeßlen, 
1995: 8). “Bilimkurgu sineması, ütopyan ve 
distopyan anlatılar sunmak için uygun bir zemin 
olmakla beraber, sunduğu gelecek tasvirleri ge-
nellikle distopik olmuştur.” (Erol, 2013: 1).

Teknolojinin düşünsel deneyimle ve ortaya atılan 
deneysel tasarımlarla birlikte ortaya çıktığı tür 
olan bilim kurgunun ilk örneği, Le Voyage Dans 
La Lune (Aya Seyahat, Georges Melies, 1902) 
filmidir (Roloff ve Seeßlen, 1995: 127-128). 
Konu olarak, dönemine göre fütüristik bir eylem 
olan uzaya yolculuğun işlenmesi, uzay mekiği 
kullanımı, dünya dışı varlıklarla karşılaşma gibi 
unsurlar, filmin bilim kurgu türüne girmesini 
sağlamıştır.  “Endüstriyel devrim sonrası dünya-
sının devinimleri ile sinema makinesinin devi-
nimlerinin rezonansından doğan bilim kurgu 

sineması, insanoğlunun teknolojik ilerleme ışı-
ğında geleceğin uygarlığına doğru olan yolculu-
ğunu konu alır.” (Özen, 2006: 63). Geleceğin 
uygarlığı, bilim kurgu filmlerinde ütopik veya 
distopik tasvirler ile betimlenebilmektedir. Nite-
kim Metropolis (Fritz Lang, 1927) filmi, distopik 
bir anlatı tarzını fütüristik imgelerle birleştiren 
bir bilim kurgu filmidir. Fütüristik imgelerin 
yoğun olarak kullanıldığı bir başka örnek ise 
Things To Come (Dünyamızın Geleceği, William 
Cameron Menzies, 1936) filmidir. “Everytown” 
ismindeki, teknolojik unsurlarla bezenmiş haya-
li bir şehrin tasvir edildiği film aynı zamanda 
geleceğin dünyası ile ilgili de öngörülerde bu-
lunmaktadır.

Sessiz film çağında bilim kurgu sinemasına dair 
fazla örnek bulunmamaktadır; bilim kurgu sine-
ması, atılımını 1950’li yıllarda yapmıştır. Bilim 
kurgu sineması insanların teknoloji ve bilim ile 
ilgili korkularından beslenmiş ve özellikle 1950’ler-
de dünyanın uzaylılar tarafından istilası veya 
uzaylıların insanları kaçırmaları, konu olarak 
işlenmiştir (Hayward, 2001: 315-316). Invaders 
From Mars (William Cameron Menzies, 1953), 
The War Of The Worlds (Dünyalar Çarpışıyor, 
Byron Haskin, 1953), It Conquered The World 
(Roger Croman, 1956) filmleri, dünya dışı var-
lıkların tema olarak alındığı filmlere örnek olarak 
gösterilebilir. 

Bilim kurgu filmleri, teknolojik gelişmelerin yanı 
sıra, dönemin olaylarından da etkilenmişlerdir. 
İnsanoğlunun uzayı keşfetmesi, uzaya yolculuk 
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etmesi ve 1969 yılında aya ayak basmasından 
sonra bilim kurgu sinemasında işlenen temalar-
da da farklılıklar görülmeye başlanmıştır. 2001: 
A Space Odyssey (2001: Uzay Yolu Macerası, 
Stanley Kubrick, 1968), bir astronotun evren 
boşluğunda, bir uzay mekiğinde, yapay zekaya 
sahip bir bilgisayarla ilişkisini konu almaktadır. 
Teknolojinin insanoğlunun düşmanı olarak be-
timlendiği film, bilim kurgu sineması için önem-
li bir adım olarak nitelendirilmektedir. Teknolo-
jinin gelişmesi ve uzayın bir sır olmaktan çık-
masının ardından dünya dışı varlıklar ile ilgili 
yapılan filmlerdeki yaklaşımlarda da birtakım 
değişikliklere rastlanmıştır. The Man Who Fell 
To Earth (Dünyaya Düşen Adam, Nicolas Roeg, 
1976), E.T. The Extra Terrestrial (Steven Spiel-
berg, 1982) gibi filmlerde dünya dışı varlıklar 
insanoğlunu tehdit eden tehlikeli varlıklar olmak-
tan çıkmışlardır. Teknolojinin, animasyon ve 
görsel efekt tekniklerinin ilerlemesi ile bilim 
kurgu sinemasında gerek konu olarak gerekse 
sinematografi açıdan yeni yönelimler oluşmuştur. 
Robotların, yapay zekaların köle olarak kullanıl-
masının konu alındığı ve çekildiği dönemin en 
önemli filmlerinden sayılan 1982 yapımı Blade 
Runner, bilim kurgu türünün yanı sıra kara film 
türünden de beslenmiştir. “20. yüzyılın sonuna 
doğru sanal mekanlar ve sanal kahramanlar bilim 
kurgu sinemasını etki altına alır. Alternatif bir 
gerçeklik olarak siber uzay teması kullanılmaya 
başlanır. Buna Wachovski kardeşlerin Matrix 
serisi örnek verilebilir.” (Özen, 2006: 65). Bilim 
kurgu sineması, yıllar içinde işlediği konular, 

görsel kodları, etkilendiği olay ve durumlar ve 
diğer türler ile girdiği etkileşimler ile farklılıklar 
göstermiştir. “Bilim kurgu sineması, diğer türle-
rin karakteristik özelliklerini de barındırabilmek-
te, onlarla sıkı bir etkileşime girebilmektedir.” 
(Telotte, 2004: 6). Teknolojinin ve bilimin iler-
lemesi, bilim kurgu sinemasının da gerek teknik 
olarak ilerlemesini gerekse ele alınan konuların 
değişkenliği açısından gelişmesini etkilemiştir. 
Aynı zamanda bilim kurgu türünün, diğer türle-
rin özelliklerini barındırması sonucu ortaya çı-
kardığı melez filmler de, bu türün gelişmesine 
olanak sağlamıştır. 

3. KARA FİLM ve YENİ KARA FİLM 

İki Fransız sinema yazarı, Raymond Borde ve 
Etienne Chaumeton’un ürettiği kara film (film 
noir) kavramı, Raymond Chandler, Dashiell 
Hammett ve James M. Cain tarafından yazılan 
kara romanlardan (noir novel) yararlanılarak 
çekilen filmlere işaret etmektedir (Tansel, 2007: 
32). 1940’lı yılların ortalarında Paris merkezli 
olarak ortaya çıkan kara film türü, Alman dışa-
vurumculuğu, Fransız şiirsel gerçekçiliği, Ame-
rikan hard-boiled1 kurgusu2 ve Amerikan suç 

1 “Amerikalıların ‘hard-boiled’ olarak adlandırdıkları, 
hoşça vakit geçirten, planlı bir anlatı yapısına sahip suç 
öyküleri, içinde mükemmel bir cinayetin, delillerin işaret 
ettiği ama genellikle masum olan bir suçlunun, kurbanın, 
muhbirin, gammazın, esrarengiz durumların, tuzağa 
düşmenin-düşürülmenin, ahmakça hataların, şiddetin, 
seksin ve illa ki cinayeti çözmeye çalışan, usta iz sürücü 
bir özel dedektifin var olduğu kurgulardı.” (Özdemir, 
2011: 17)

2 “Edebiyatta, Amerikalıların ‘hard-boiled’ olarak 
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filmleri olmak üzere dört ana kaynaktan beslen-
mektedir (Bould, 2005: 2). Kimi yazarlara göre 
üç türün sentezi olan kara film polis filmlerinden, 
soyutlanmış atmosfer ve gözlem gücünü, korku 
filmlerinden, tiksinti verici ve korku duygusu 
uyandıran sahneleri ve Gangster filmlerinden ise, 
isyan eden, silahlı anti kahramanları almıştır 
(Güven’den akt. Biryıldız, 1997:122). Kara film, 
konu, mekan ve karakter üzerinden tanımlana-
bilmekte ve ayrıştırılabilmektedir. Konu, hırsız-
lık ya da cinayet temalı suçlar; mekan, modern 
bir dünya, genellikle şehirde bir gece vakti; ka-
rakterler, hataya düşen veya lekelenen kadın ve 
erkeklerdir. Kara film türünü oluşturan unsurlar-
dan diğerleri, dedektiflik ve araştırmacılıktır (Park, 
2011: 25-26).

Borde ve Chaumeton, kara filmin belirleyici 
özelliklerini ortaya koyar. Ana hikayesi suç olan 
hikayede olaylar polisin değil, suçlunun bakış 
açısından anlatılır. Dedektif, suça karıştığı için 
tamamen masum değildir, dolayısıyla bu film-
lerde geleneksel otorite görüşü altüst edilir. 
Karakterlerin birbirlerine olan sadakatleri film 
boyunca değişir. Kahramanı çekiciliğiyle kendi-
ne bağlayan ve onu zor durumda bırakan cazi-
beli ama tehlikeli bir kadın vardır (femme fatale). 
Femme fatale karakter, kara filmlerde önemli bir 
noktada bulunmaktadırlar. Klasik Hollywood 
sinemasında ortaya çıkan femme fatale, 1930’lar-

tanımladıkları, dedektiflerin ve İtalyan, Yahudi, İrlandalı 
gangsterlerin hikâyelerinin anlatıldığı suç öykülerinden 
beslenir.” (Ertem, 2010: 49)

da kentleşme ve tüketim olgusunun ön plana 
geçmesiyle de belirginleşmeye başlayan ataer-
killik krizine bir yanıttır. 1940’lardaki filmlerde 
yer alan femme fatale karakterler erkeği güven-
ce altına almakta iken, 1980’lerin femme fatale 
karakterleri, kendisini metalaştırarak erkek fan-
tezisini gerçekleştirmekte ve erkeklerin tüm 
egemenliğine son vermektedirler (Bakır ve Onat, 
2015: 89).

Bu filmlerde şiddet öğeleri önemli yer tutar. 
Senaryo beklenmedik dönüşler göstererek izle-
yiciyi şaşırtır ve film beklenmedik bir sonla biter. 
Bu filmlerde, klasik polisiyelerden farklı olarak 
kahraman, dedektif olmak zorunda değildir; 
kahraman dedektif olsa bile, tamamen iyi değil-
dir ve suçla ilişkisi vardır. Bu filmlerde, sadece 
suçlular değil, hem yeraltı hem yerüstü olmak 
üzere herkes kötüdür (Hardy’den aktaran Tansel, 
2007: 34). Kara filmlerin, diğer türlerden farklı 
olarak, sinemaya getirdiği en büyük yenilik, 
ahlaki sapkınlığın vurgulanmasıdır. Kara film-
lerde olaylar karakterin denetiminde olmadığı 
için, güçlü kahramanlardan söz edilememektedir. 
Öldürücü ve cazibeli kadın olan femme fatale 
çerçevesinde şekillenen ihanet de, bu filmlerin 
önemli bir ortak özelliği olmaktadır. Bu özellik-
ler nedeniyle, izleyici karakterlerden hiçbirine 
güven duyamamaktadır (Tansel, 2007: 34). Kara 
filmlerde kadın karakterler eş, ev kadını, anne, 
abla karakterlerinden sıyrılmışlardır ve toplumsal 
rollerde yer almaya başlamışlardır. Ayrıca kadın 
bir masumiyet sembolü olmaktan çıkmış bir 
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cinsellik simgesi haline getirilmişlerdir. Kara 
filmlerde kadın karakterler bağımsız, güçlü ve 
tehlikeli olarak tasvir edilmişlerdir. 

Kara filmin biçimsel ve sinematografik özellik-
leri de onu, diğer türlerden farklılaştırmakta ve 
özgünleştirmektedir. Kara filmin sinematografi-
si yüksek kontrastlı gece fotoğrafı izlenimi 
vermekte; koyu tonlu aydınlatma, derin gölgeler 
ve eğri açılar kullanılarak dehşet ve endişe duy-
gusu yaratılmaktadır (Hayward, 2001: 129). “Kara 
film türündeki filmler, tematik karamsarlıklarının 
yanında görsel olarak da karanlığın ve siyahın 
hakim olduğu filmlerdir.” (Biryıldız, 1997: 122). 
Kara filmlerin montaj yapısı, klasik kurgu tek-
niklerinden farklılıklar gösterebilir; olaylar art 
arda sıralanmak yerine anlaşılması güç ve belli 
bir kronolojik sıralama içermeyen bağlantılar 
seklinde olabilmektedir (Ertem, 2010: 52). Daha 
önce de belirtildiği gibi kara filmlerde kullanılan 
ana mekan modern şehirlerdir. Şehirlerin film-
lerde genellikle gece vaktindeki tekinsiz halleri 
yansıtılmaktadır. Şehirler tedirgin edici, tehlike-
li bölgeler olarak aktarılmaktadır.

Kara filmlerde mizansen de, soğuk atmosferi 
tamamlar niteliktedir. Nesneler, rahatsız edici ve 
huzur kaçırıcı biçimde düzenlenmiştir. Benzer 
şekilde, filmdeki kadrajlar da yıkıcı ve sinir 
bozucu olacak şekilde ayarlanmıştır.  Karakter-
lerin kadraj içine düzensizce serpiştirilmeleri de, 
gerginlik ve tedirginlik yaratmak üzerine gerçek-
leştirilmiştir. Kara filmlerde kamera hareketine 
fazla rastlanılmamakta, genellikle durağan gö-

rüntüler kullanılmaktadır. Filmlerde kullanılan 
ayna imgesi, parçalanmış ego ve idealleştirilmiş 
görüntü gibi sembolik temsillerinin dışında kay-
gı verici ve uğursuz bir nesne olarak ele alınmış-
tır (Place ve Peterson, 1974: 31-32).

Kara filmlerin klasik dönemi, eleştirmenlerin ilk 
gerçek kara film olarak kabul ettikleri Stranger 
On The Third Floor (Üçüncü Kattaki Yabancı, 
Boris Ingster, 1940) filmi ile başlar ve Touch Of 
Evil (Bitmeyen Balayı, Orson Welles, 1958) 
filmi ile son bulur. Bu tarihten sonra çekilen 
filmler Hollywood’un gelişen teknikleriyle be-
raber değişime uğramıştır ve aynı zamanda 
Hollywood filmlerini de etkilemiştir (Ertem, 
2010: 53). Kara filmler, değişime uğraması ve 
başka türlerle etkileşime girmesi, filmlerin biçim, 
içerik ve üslubunda da birtakım değişikliklerin 
meydana gelmesine neden olmuştur. Kara film, 
diğer türler ile birlikte işlev göstererek türün 
melezleşmesine olanak sağlamıştır. 

Birtakım film eleştirmenleri, klasik dönemden 
sonra yapılan filmlerin gerçek kara film olmadı-
ğını ve bu filmlerin klasik kara filmleri taklit 
ettiğini savunmuşlardır. Yeni kara filmlerin 
oluşmaya başlaması, klasik kara film döneminde 
ortaya çıkan yaklaşımların, bilinçli olarak onay-
lanması, reddedilmesi ve yeniden tasarlanmasıy-
la gerçekleşmiştir. 1950’li yılların sonunda Touch 
Of Evil filmi ile sona eren kara film klasik kara 
film dönemi 1960’lı yılların başlarında kendini 
yeni dönem kara filmlere bırakmıştır. Yeni kara 
film örnekleri, üstü kapalı bir şekilde kara filme 
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göndermelerde bulunmaktadır. İlk gerçek yeni 
kara film örneği, Fransız Yeni Dalga akımı üze-
rinden yola çıkılarak yapılan Point Blank (Dö-
nüşü Olmayan Yol, John Boorman, 1967) filmi-
dir. Filmde açıkça ve bilinçli bir şekilde, renk 
kullanımı, geniş açı lens kullanımı ve eliptik 
kurgu kullanımıyla kara film geleneği çağdaş bir 
biçimde revize edilmiştir (Spicer, 2010: 215).

The Manchurian Candidate (Casuslara Karşı, 
John Frankenheimer, 1962), Chinatown (Çin 
Mahallesi, Roman Polanski, 1974), Taxi Driver 
(Taksi Şoförü, Martin Scorsese, 1976) filmleri, 
yeni kara filmlere örnek olarak verilebilir. (Ertem, 
2010: 55) Yeni kara film örneklerinde, klasik 
kara filme kıyasla daha sert bir üslup kullanıl-
makta, daha eleştirel bir bakış açısı ortaya kon-
maktadır. Basic Instinct (Temel İçgüdü, Paul 
Verhoeven, 1992) American Psycho (Amerikan 
Sapığı, Mary Harron, 2000),  A History Of Vio-
lence (Şiddetin Tarihçesi, David Cronenberg, 
2005), Zodiac (David Fincher, 2007) filmleri, 
yakın dönemde çekilmiş yeni kara film türüne 
dahil edilebilecek filmlerdir. Yeni kara film tü-
rünün genel özelliği, başka türlerden de besleni-
yor olması, başka türlerin de karakteristik özel-
liklerini barındırıyor olmasıdır. Benzer şekilde 
diğer türler de kimi zaman yeni kara film türünün 
karakteristik özelliklerini kullanmakta, böylelik-
le türlerin melezleşmesi ile oluşan filmler ortaya 
çıkmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, bu 
noktada tekrar Blade Runner filmi örnek olarak 
gösterilebilir. Film, bilim kurgu yapılanmasının 

yanı sıra yeni kara film türünün de özelliklerini 
taşımakta ve yansıtmaktadır. Yakın dönemde 
çekilen bütün kara filmleri yeni kara film olarak 
nitelendirmek de doğru değildir zira, Sin City 
(Günah Şehri, Frank Miller, Robert Rodriguez, 
2005) veya Reservoir Dogs (Rezervuar Köpek-
leri, Quentin Tarantino, 1992) filmleri yakın 
dönemde çekilmiştir fakat klasik kara film türü-
nün üslubunu ve özelliklerini taşımakta ve ak-
tarmaktadırlar. 

Yeni kara film türünün anti kahramanları, Vietnam 
Savaşı, solcu öğrenci aktivizmi, siyahi sivil hak-
lar mücadelesi, feminist akım ve 1972 Waterga-
te skandalı  sırasında Amerikan toplumunu is-
tikrarsızlaştıran güçlerin ürünüdür (Spicer, 2010: 
216). 1970’lerde çekilen birçok yeni kara film, 
belirtilen olayları konu edinmiş, olay örgülerini 
bu konulara göre belirlemişlerdir. Yeni kara film 
türünde, kadın yönetmelerin de çevirdiği filmler 
bulunmakta ve bu filmler genellikle feminist 
perspektif sunarak maskülenliği sınırlandırmak-
tadır. Blue Steel (Mavi Savaşçı, Kathryn Bigelow, 
1989) ve Guncrazy (Tamra Davis, 1992) filmle-
ri feminist bakış açısının yansıtıldığı yeni kara 
filmlere örnek olarak verilebilir (Spicer, 2010: 
217). 

Önceden de değinildiği gibi kara filmlerden 
farklı olarak yeni kara filmlerde aileye duyulan 
güven terk edilmiştir. Filmdeki karakter, en ya-
kınındaki kişiye dahi güvenememektedir. Varlık-
lı ve nüfuz sahibi kişiler genellikle bozuk ahlak-
lı resmedilmişlerdir ve bu temsil söz konusu 
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kişilerin, zamanın iletişim araçlarında yer alan 
gerçek resmedilme biçimlerinden çok da uzak 
değildir (Ryan ve Kellner, 2010: 139). Yeni kara 
filmlerdeki güvensizlik sorunu, klasik kara film-
lerde olduğundan daha somut bir şekilde ele 
alınmakta ve aktarılmaktadır. Değerlerin zayıf-
laması karşısında kendi değerlerini oluşturmak 
isteyen yeni bir kuşağın ürünü olan yeni kara 
filmler, sosyo-politik ve kültürel ortamın en 
küçük aktörü olan bireyin yaşadığı varoluş kay-
gısını daha karamsar bir dille anlatmaktadırlar. 
Yeni kara film, klasik kara filmin varoluşçu te-
malarını daha da karamsar bir tonla ele aldığı 
için, varoluşçuluğun sinemadaki en belirgin 
yansıması olmuştur demek mümkündür (Tansel, 
2007: 39-40). 

Yeni kara film, klasik kara filme göre gerek 
mekânsal gerekse kurgusal açıdan daha gevşek 
ve sınırları daha şeffaf bir şekilde çizilmiş bir 
kavramdır. Klasik kara filmler, merkeze sahip 
bir şehirde geçmekte iken yeni kara filmde şehir 
zorunluluğu yoktur, merkez dağılıp etrafa saçıl-
mıştır. Klasik kara filmlerdeki sokaklar ve yaya-
ların yerini yeni kara filmde otoyollar, otomobil-
ler ve fütüristik görsellikteki öğeler almıştır. 
Klasik kara filmin aksine suç, karanlık dar so-
kakların yerine gökdelenlerde veya modern 
mekanlarda işlenebilmektedir (Mutluer, 2008: 
51-57). 

Yeni kara film türünde femme fatale karakter, 
farklı şekillerde ele alınabilmektedir nitekim; 
kimi zaman bir kurban haline gelen femme fa-

tale, kimi zaman klasik kara filmdekinden daha 
ölümcül hale gelmiştir. Daha güçlü bir femme 
fatale karakterinin yaratılması, kadının toplumda 
özgürleşmesi ile ilintilidir. Yeni kara filmdeki 
femme fatale, klasik kara filmdekine göre daha 
güçlü ve daha ölümcüldür. Ayrıca yeni kara 
filmde, klasik kara filmdekinin aksine kadın 
dedektifler ve polisler de bulunmaktadır. Başrol-
de kadın karakterlerin yer aldığı yeni kara filme, 
Siesta (Mary Lambert, 1987) örnek verilebilir. 
Kadın yönetmenler ve başrolde yer alan kadın 
karakterler, kara filmi bir erkek fantezisi olmak-
tan çıkarmıştır ve kara filmi, post modern za-
manda kadınların da fantezi kurabildiği ve üre-
tebildiği bir alan haline getirmiştir (Mutluer, 2008: 
75-110). Yeni kara filmlerde, öldüren kadın 
femme fatale’in psikolojisinin yeniden kavranı-
şı,  kötülüğün aslında mağdur olmanın bir sonu-
cu olduğunu açığa çıkarabilmektedir. Yeni kara 
filmlerde, kadınlar dedektif ve/veya kahraman 
olmak adına kuralları yıkabilmektedirler. Erkek 
dedektif veya araştırmacılar, caniler onlar için 
çok güçlü olduğundan değil, dedektif olmak 
ahlaken başlı başına tehlikeli olduğu için yeni 
kara filmlerde kurban olmaya daha yatkındır. 
(Doğru, 2013: 88) Klasik ve yeni kara film ara-
sındaki ana farklılık, tasvir edilen kötülüğün 
derinliklerinde ortaya çıkar. Geçmişe bakıldığın-
da kara filmin bugüne göre daha uysal kaldığı 
görülmektedir. O zaman seks, ölüme yol açabil-
mekte iken yeni kara filmde ise bu durumun 
yerini taciz, tecavüz ve ensest ilişki almıştır (Park, 
2011: 28).
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Yeni kara film türü örnekleri, korku, komedi, 
polisiye, gerilim, dram yol filmi ve bilim kurgu 
gibi türleri de etkilemiş, aynı zamanda onlardan 
da etkilenmiştir. Snatch (Kapışma, Guy Ritchie, 
2000), The Big Lebowski (Büyük Lebowski, Joel 
Coen, Ethan Coen, 1998) filmleri komedi türünün, 
Blade Runner, Dark City (Gizemli Şehir, Alex 
Proyas, 1998) filmleri bilim kurgu türünün, From 
Dusk Till Dawn (Günbatımından Şafağa, Robert 
Rodriguez, 1996), Angel Heart (Şeytan Çıkmazı, 
Alan Parker, 1987) filmleri korku türünün ör-
nekleri olan filmlerdir (Mutluer, 2008: 111-112). 
Belirtilen filmler farklı türlere ait olmakla birlik-
te kara film türünün özelliklerini de taşımakta-
dırlar ve yeni kara film türünün de ürünü haline 
gelmektedirler. Klasik kara film ile olan ilişkile-
rindeki bilincin yanı sıra yeni kara filmler, bula-
nık sınırlar ve melez türler ile karakterize edil-
miştir. Yeni kara film türünde, sosyal değişimler, 
tarihi olaylar kadar en son trendler ve teknolojik 
gelişmelerin de etkisi bulunmaktadır (Keesey, 
2010). Birbiri ile gerek tema gerekse biçim ola-
rak alakasız gibi görünen türler yeni kara film 
çatısı altında buluşmakta ve melez üretimler 
ortaya koyabilmektedir. 

Yeni dönem İngiliz bağımsız sinemasının ürünü 
olan, bir bilim kurgu örneği Ex Machina filminin, 
hangi nedenlerden ötürü yeni kara film türü 
olarak da nitelendirilebileceği bir sonraki bölüm-
de incelenecektir.

4. EX MACHINA FİLMİNİN YENİ KARA 
FİLM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEN İNCE-
LENMESİ 

Filmde, bir teknoloji dehası olan Nathan tarafın-
dan üretilen Ava isimli, yapay zekaya sahip, 
kadın görünümlü bir robot ve onun Nathan’ın 
şirketinde çalışan Caleb isimli bir programcı ile 
olan ilişkisi konu alınmıştır. Bir çekilişi kazan-
ması sonucu, bir haftalığına patronu Nathan’ın 
yaşadığı yere gitmeye hak kazanan Caleb orada, 
Nathan’ın çalışma alanı ile de karşılaşmaktadır. 
Nathan’ın yaşadığı yer, bakir doğanın içerisinde, 
ulaşımın ancak bir helikopter ile sağlandığı, ıssız 
ve gizli bir bölgedir. Orada, Nathan’ın tasarladı-
ğı robot olan Ava ile tanışan Caleb, ondan çok 
etkilenir. Nathan Caleb’a, kendisinin bir Turing 
Testi3 yapması için çağırıldığını belirtir, böylece 

3 Yapay zeka felsefesini ilk ortaya çıkaran kişi ünlü İngiliz 
mantık ve matematikçisi Alan Turing tarafından Turing 
testi olarak adlandırılan ve bir bilgisayarın veya başka 
bir sistemin insanlarla aynı zihinsel yetiye sahip olup 
olmadığını ölçen bir test geliştirmiştir. Genel anlamda 
bir uzmanın, makinenin performansı ile bir insanınkini 
ayırt edip edemeyeceğini ölçen bu testin sonucunda, eğer 
uzman ayırt edemezse, makine insanlar kadar zihinsel 
yetiye sahip demektir. Bu testteki insan ve bilgisayar, 
deneyi yapan kişiden gizlenir ve deneyi yapan hangisiyle 
haberleştiğini bilmeden bunların ikisiyle de haberleşir. 
Testin gerçekleşmesi için deneyi yapan kişinin sorduğu 
sorular ve deneklerin verdiği cevaplar bir ekranda yazılı 
olarak verilir. Bu noktada amaç, deneyi yapanın uygun 
sorgulama ile deneklerden hangisinin insan, hangisinin 
bilgisayar olduğunu bulmasıdır. Eğer deneyi yapan kişi 
güvenilir bir şekilde bunu söyleyemez ise, o zaman 
bilgisayar Turing testini geçer ve yapay zekanın insanlar 
kadar kavrama yeteneğinin olduğu varsayılır (Pirim, 
2006: 89-90).
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Caleb, Ava’yı test etmek adına onunla görüşme-
lere başlar. Bu görüşmeler Nathan tarafından, 
görüşülen odaya yerleştirilen güvenlik kamerala-
rı aracılığı ile izlenmektedir, ancak görüşmeler 
sırasında meydana gelen elektrik kesintileri, ka-
meraları devre dışı bırakmaktadır. Bu anlarda Ava, 
Caleb’a oradan gitmek istediğini, mutlu olmadı-
ğını belirtir. Kendisiyle flört eden Ava’dan hoş-
lanmaya başlayan Caleb, son görüşmelerinin 
gerçekleştiği gün, Nathan’ın cebinden çaldığı 
anahtar ile tüm tesisin güvenlik kodlarını değiş-
tirdiğini ve bir elektrik kesintisi halinde Ava’nın 
bulunduğu odadan dışarı çıkabileceğini belirtir. 
Elektrik kesintilerini kendisi yaratan Ava, tekrar 
bir kesinti yaratarak bulunduğu odadan çıkar, 
Nathan’ın yardımcısı ve sonradan robot olduğu 
öğrenilen Kyoko ile birleşerek Nathan’ı öldürür, 
Caleb’i bir odaya hapseder ve binadan kaçar. 
İnsan kıyafetleri giyerek evin bulunduğu ıssız ve 
sakin bölgeden uzaklaşır kalabalık olan şehre 
gider. 

Film, yapay zeka, yüksek teknoloji, robot gibi 
bilim kurgu sinemasının öğelerini barındırıyor 
olsa da, karakterlerin yapılandırılması kara film 
türünde olduğu gibidir. Görsel kodları açısından 
bilim kurgu türüne dahil olabilen film, içeriği, 
konusu ve ele aldığı tema bakımından kara film 
türüyle benzeşmektedir. Bu bağlamda filmin bir 
yeni kara film türü örneği olduğunu belirtmek 
yanlış olmayacaktır. Filmde dört önemli karakter 
bulunmaktadır. Şirket sahibi ve robotların yaratı-
cısı olan Nathan, şirket çalışanı ve programcı olan 

Caleb, yapay zekaya sahip, çekici bir robot olan 
Ava ve Nathan’ın temizlikten cinsel ilişkiye, 
hizmetten eğlenceye her konuda kullandığı robo-
tu, Kyoko. Filmin ana iki karakteri, protagonist 
olan Caleb ve Ava’dır. İkilinin arasındaki iletişim 
olayların gidişatına yön vermekte, şartların değiş-
mesine olanak sunmaktadır. Caleb’in o tesisteki 
görevi, Ava’nın zekasını ve bilincini test etmektir. 
Caleb, mizansen yapılanması olarak sorgulama 
odasını andıran ortamda, tıpkı bir dedektif gibi 
Ava’yı sorguya çeker ve doneler toplar. İkili kar-
şılıklı oturmaktadır fakat aralarında camdan bir 
duvar vardır. Fiziksel bir etkileşime geçemeyen 
ikili yalnızca sözlü bir iletişim kurabilmektedir. 
Caleb, Turing Testi’nin gerektirdiği üzere Ava’yı 
incelemekte, onu denemekte ve sorgulamaktadır. 
Dedektif rolüne bürünen Caleb’in dikkati, Ava’nın 
dişiliğini kullanmaya başlaması ile dağılmaya 
başlar. Ava ilk başta masum ve ürkek tavırları ile 
Caleb’in güvenini kazanmıştır, daha sonra da 
etkileyici tavır ve davranışları ile onu kendisine 
çekmiştir. Ava, tıpkı bir femme fatale gibi, dişili-
ğini ve cinselliğini kullanarak, bedenini meta 
haline getirerek Caleb’i manipüle etmeye başla-
mıştır. Bir gün Caleb’e sürpriz yapacağını söyle-
yen Ava, kadın kıyafetleri ve peruğu ile Caleb’in 
karşısına çıkar ve kendisini, bedenini, kıyafetle-
rini sergilemeye başlar. Caleb ile her gün gerçek-
leştirdiği görüşmelere gelirken giyinmeye ve 
peruk takmaya devam eden Ava, (böylece meka-
nik kısımlarının görünürlüğü neredeyse kaybol-
maktadır ve insan gibi gözükebilmektedir) ona 
kendisinden hoşlandığını, onu düşündüğünü, 
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onunla randevuya çıkmak istediğini belirtir. Caleb’i 
tamamen kendi tarafına çekip tuzağa düşürene 
kadar flört etmeye devam eden Ava, tam anla-
mıyla femme fatale bir robot olarak işlev göster-
mektedir. Amacı, Caleb’i tuzağa düşürerek kendi 
özgürlüğünü kazanmaktır. Masum bir robottan, 
tehlikeli bir kadına dönüşen Ava, baştan çıkarıcı 
özelliğini kullanarak Caleb’e, istediğini yaptıra-
bilmektedir. Caleb ile başlayan film Ava ile son-
lanmaktadır ve bu süreçte karakterler arasındaki 
güç dengesinin de değişimi görülebilmektedir. 
Araştırmacılık yapmakta olan Caleb, femme fa-
tale karakter olan Ava’nın güçlenmesi ve onun 
tarafından binada kilitli bırakılması sonucu kurban 
konumuna gelmiştir. 

Kara filmlerin ana hikayesi suçtur. Bu filmde suç 
olgusu tartışmalı bir mesele olarak, özgürlük 
kavramı üzerinden ele alınmaktadır. Filmin üze-
rine kurulu olduğu suç, köleleştirme ve ırkçılık 
ve insan olmayan varlıklara yaşama hakkının 
önemsenmemesidir. Yaratılan yapay zekanın, 
yaratıcıya itaat etmesi zorunluluğu, robotu zaptu-
rapt altına alma çalışmaları, bir üst modelinin 
yaratılması durumunda diğer robotun “öldürül-
mesi” durumu, suçun ta kendisidir. Bu noktada 
suçlu, yani bu davranışları sergileyen kişi yaratı-
cı olan Nathan’dır.  Kara filmlerde karakterlerin 
birbirlerine olan sadakatlerinin film boyunca 
değişmesi durumu, bu filmde de görülebilmekte-
dir. Önceleri Nathan ile yakın olan hatta ona 
hayran olan Caleb, çekiciliğiyle onu kendisine 
bağlayan ve onu zor durumda bırakan cazibeli 

ama tehlikeli bir kadın olan Ava’dan hoşlanmaya 
başladıkça onunla yakınlaşır. Caleb’in sadakati, 
femme fatale karakterin devreye girmesi ile fark-
lı bir yöne kaymıştır. Şiddetin önemli bir yer 
tuttuğu kara filmlerde, umulmadık olayların se-
yirciyi şaşırtması ve filmin beklenmedik bir son 
ile bitmesi geleneği, bu filmde de uygulanmıştır. 
Fiziksel şiddet ve şiddet unsurları, filmin sonun-
da yer almaktadır. Ava kilitli tutulduğu odasından 
çıkarak Nathan’a saldırır. Orada bulunan Kyoko 
da, Nathan Ava’ya saldırmakta iken onu sırtından 
bıçaklar. Burada değişen sadakat dinamikleri 
tekrar göze çarpmaktadır. Filmin başından beri 
Nathan’ın adeta kölesi gibi davranan Kyoko, Ava 
ile işbirliği yapar ve bir ihanet göstergesi olarak 
Nathan’ı sırtından bıçaklar. Kyoko’yu etkisiz hale 
getiren Nathan, Ava tarafından sırtından çıkarılan 
bıçakla bir de karnından bıçaklanır ve ölür. Film-
de beklenmeyen son ise, Ava’nın Caleb’i, binada 
kilitli bırakarak kaçmasıdır. Kendisine yardım 
eden kişiyi bırakıp kaçması, femme fatale olan 
Ava’nın ihanetini ve sadakatsizliğini de ortaya 
koymaktadır. Ava’nın ölümcül olması, onun gü-
cünün seviyesini de ortaya koymaktadır. Ava 
sadece, dişiliğini ve cinselliğini kullanarak iste-
diğini yaptıran bir femme fatale değil, amacına 
ulaşmak uğruna öldürmeyi veya mağdur bırak-
mayı göze alan bir karakterdir. Bu da yeni kara 
filmlerde, öldüren kadın olan femme fatale’in 
kötülüğünün, aslında mağdur olmasının bir sonu-
cu olduğu şeklinde açıklanabilmektedir. Özgür-
lüğü olmayan, itaate zorlanan ve kapalı kapılar 
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ardına sıkıştırılan Ava’nın mağdur olma durumu, 
onun suç işlemesine neden olmuştur.

Filmdeki bir diğer mevzu ise, kara filmlerde de 
olduğu gibi ahlaki sapkınlığın vurgulanmasıdır. 
Nathan, Ava’dan bahsederken, onun kendisini 
baba olarak gördüğünü belirtir. Bu durumda 
Nathan’ın kendisini, yarattığı tüm robotların ba-
bası olarak gördüğünü varsaymak yanlış olmaya-
caktır. Nathan’ın Kyoko ile cinsel yakınlaşması 
ise bu noktada ensest ilişki olarak değerlendirile-
bilmekte, bu durum da aileye duyulan güvenin 
terk edildiğini ve varlıklı, nüfuzlu kişilerin bozuk 
ahlaklı olarak tasvir edildiğini ortaya koymaktadır. 

Filmde, kara film türündeki örneklerde olduğu 
gibi tedirginlik yaratan karanlık sahneler, huzur-
suzluk veren derin gölgeler ve gerginliği yüksel-
ten koyu tonlu aydınlatma bulunmamaktadır. 
Bunların yerine filmde dikkat çeken sinematog-
rafik bir özelliği, elektriğin kesildiği ve Ava’nın 
Caleb’i, Nathan’a karşı kışkırttığı sahnelerde 
kırmızı ışığın kullanılmasıdır. Güç kesintisini 
kendisi yaratan Ava, elektriklerin kesilmesi ile 
kendilerini gözetleyen kameraların da devre dışı 
kaldığını bilmektedir. Bu yüzden Nathan’ın gü-
venilir biri olmadığını ve kaçma planlarını elekt-
rikler kesik iken dile getirmektedir. Ancak elekt-
rikler kesildiğinde ortamın bir tehlike göstergesi 
olan kırmızı renkle4 aydınlatılması, asıl tehlikenin 
Nathan değil, Ava olduğunu vurgular niteliktedir. 

4 Batı kültüründe kırmızı, dur veya tehlike anlamına 
gelmektedir. (Ambrose ve Haris’den aktaran Mazlum, 
2011: .131).

Çünkü kırmızı rengin ortaya çıkmasını sağlayan 
Ava’dır.

Filmde ortam dış mekan ve iç mekan olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Dış mekan olan doğa, doğal 
aydınlığın ve canlı renklerin hakim olduğu bir 
ortam iken iç mekan olan binanın içi, gri rengin 
hakim olduğu, az sayıda pencerenin bulunduğu, 
yapay aydınlatmaların, soluk ve soğuk renklerin 
hakim olduğu bir ortamdır. İç mekan ve dış me-
kanın farklılığından yola çıkarak, iç mekanın daha 
karamsar, daha klostrofobik ve daha gergin bir 
ortam olduğu söylenebilir. Bu da yeni kara film 
türünün özelliklerinden biri niteliğindedir. İç 
mekanda bulunan yüksek teknolojili ürünler ve 
robotlar da, bilim kurgu türünün unsurlarıdır. Bu 
bağlamda iç mekanın yapısal özelliklerinin yeni 
kara film türünün özellikleri ile bağdaştığı, için-
deki unsurların ise bilim kurgu türüne ait olduğu 
söylenebilir. Yani film, yeni kara film içinde bir 
bilim kurgudur denilebilir. 

Film düz kurgu yapısına sahiptir ve olaylar kro-
nolojik olarak ilerlemektedir. Çarpık kadraj, atla-
malı kurgu, karanlık atmosfer ve durağan görün-
tüler yerine filmde yer alan, renk kullanımı, düz 
kurgu kullanımı, hareketli görüntüler ve geniş 
açılı lens kullanımı, klasik kara filmin sinematog-
rafi unsurlarının revize edildiğini ve bu unsurların 
yeni kara film türüne adapte edildiğini göstermek-
tedir. Yeni kara film, klasik kara filme göre mekânsal 
ve kurgusal açıdan daha geçirgen bir türdür. Yeni 
kara filmlerde şehir zorunluluğunun olmaması bu 
filmde de göze çarpmaktadır. Filmdeki mekan, 
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şehirden çok uzakta, bakir doğanın içindedir. 
Klasik kara filmde karanlık şehirlerdeki labiren-
timsi sokakların yerini bu filmde, aydınlık bir 
tesisteki labirentimsi koridorlar almıştır. Klasik 
kara filmde karanlığın oluşturduğu tedirginliği, 
bu filmde ıssızlık oluşturmaktadır. Yeni kara 
filmlerde, klasik kara filmlerdekinin aksine ka-
ranlık dar sokaklarda değil, gökdelenlerde veya 
modern mekanlarda işlenen suçlar, bu filmde de 
benzer şekilde yer almıştır. Suçlar, son derece 
teknolojik ve modern bir binada işlenmektedir. 
Yeni kara film türünde ele alınan konularda, en 
son trendler ve teknolojik gelişmelerin etkisinin 
bulunması, bu filmde de öne çıkan bir unsurdur. 
Yapay zeka teknolojisinin günümüzde hızlı bir 
şekilde ilerlemesinin filmin konusu üzerinde 
etkisi olduğunu varsaymak yanlış olmayacaktır. 

Kara film türünün önemli öğelerinden olan ayna, 
bu filmde de yer almaktadır.  Kara filmlerde 
kaygı verici ve tedirgin edici bir nesne olarak ele 
alınan ayna, bu filmde de benzer nitelikler taşı-
maktadır. Caleb, Nathan’ın dolabındaki “ölü” 
robotları gördükten ve insan sandığı Kyoko’nun 
da robot olduğunu öğrendikten sonra kendisinden 
şüphe eder ve aynanın karşısına geçerek bede-
nini kontrol etmeye başlar. Bu noktada ayna 
Caleb’in tedirginliğini ve gerginliğini yansıtan 
bir imge olarak kullanılmaktadır. İnsan olduğun-
dan emin olmak için kolunu kesen Caleb, robot 
olmadığından emin olduktan sonra aynayı yum-
ruklayarak çatlatmaktadır. Aynanın parçalanma-
sı aynı zamanda Caleb’in egosunun da parçalan-

ması anlamına gelmektedir, çünkü Caleb gör-
dükleri sonrasında kandırıldığını anlamış, iyi bir 
kod yazılımcısı olduğu için değil, ailesi ve kız 
arkadaşı olmadığı için oraya çağırıldığını öğren-
miş, Ava’nın kendisi üzerinde bilincini test etmek 
için orada bulunduğunun farkına varmış hatta 
Ava’nın kendi porno profiline göre yaratıldığını 
anlamıştır. Egosunun parçalanması da böylelik-
le aynanın parçalanması ile sembolize edilmiştir 
zira kara filmde ayna egoyu da temsil eden bir 
unsurdur. Ayna ayrıca, Ava’nın kıyafet giyip 
peruk takınca ve filmin sonunda kaçmaya hazır-
lanırken “ölü” robotların derilerini alıp bedenine 
yerleştirdikten sonra baktığı, kendisini hayran-
lıkla seyrettiği bir araçtır. Bu bağlamda klasik 
kara filmde, idealleştirilmiş görüntünün temsili 
olarak da kullanılan ayna, bu filmde de benzer 
bir işlev göstermekte, Ava’nın idealleşmiş gö-
rüntüsünü yansıtmaktadır. 

Filmde sahne aralarında bir geçiş unsuru olarak 
kullanılan manzara görüntüleri, hem iç mekan 
ve dış mekanı her fırsatta kıyaslama olanağı 
sunmuş, hem de ıssızlığı ve yalnızlığı hatırlatarak 
gerginlik yaratılmasını sağlamıştır. Filmde, can-
lı renklerden oluşan ve geniş açılı kadraj tarafın-
dan oluşturulan görüntülerin tedirginlik yaratma-
sı, o mekanların uzaklığı ve çaresizliği semboli-
ze etmesinden kaynaklanmaktadır. Filmdeki bu 
mekanlar, klasik kara filmdeki tedirgin edici 
mekanlarla ilintili olmakta birlikte yeni kara 
filmdeki rahatsız edici mekan kullanımına da bir 
örnektir.
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Filmde Ava ile Caleb’in görüşmeleri öncesinde 
ekrana düşen, öykü dünyasına ait olmayan (non-
diegetic insert), siyah fon üzerinde kaçıncı gö-
rüşme olduğunu belirten yazılar, seyirci ile film 
arasındaki devamlılık ilişkisini koparmakta, se-
yircinin filmden uzaklaşarak olaylara mesafeli 
bakmasını sağlamaktadır. Seyircinin filmi takip 
ederken birden kendisini filmin dışında bulması 
da, gerginlik yaratan unsurlardan biridir. 

Filmde karakterler, atmosfer, mizansen, mekan 
ve ortam, sinematografi ve kurgu gibi birçok 
unsur tedirginlik ve gerginlik yaratma fonksiyo-
nu üzerine kurulmuştur ve bu unsurlar filmin, 
yeni kara film türü örneği olmasına olanak sağ-
lamıştır. 

5. SONUÇ

Filmde yer alan suçlu-dedektif/araştırmacı-fem-
me fatale ilişkisi, kasvetli görüntüler, klostrofobik 
mekanlar, yüksek teknolojili ortamlar, ihanet, 
sadakatsizlik, güvensizlik temaları, tekinsiz ko-
ridorlar, tehlike işareti olarak işlev gösteren ışık 
kullanımı gibi yeni kara film türünün özellikleri 
olan unsurların yanında, robotlar, yapay zekalar, 
teknolojik öğeler vb. unsurlar da bilim kurgu 
türünün özelliklerinin kullanılması, filmin melez 
bir tür olduğunun göstergesidir. Kara film ile 
bilim kurgunun iç içe geçmesinden oluşan bu 
yeni kara film örneği, olay örgüsü ve karakter-
lerin davranışları açısından klasik kara filmle 
ilintili olmakla birlikte, teknik değişiklikler, 
mizansen ve mekanlardaki farklılıklar açısından 

da yeni kara filmi temsil etmektedir. Filmdeki 
olayların kaynağı olan ana suç, köleleştirme ve 
ırkçılık, filmin sonunda fiziksel şiddet ile çözül-
müştür. Klasik kara filmdekinin aksine, yeni kara 
film örneklerinde olduğu gibi bu filmde de kadın 
karakter olan femme fatale, erkek karakter olan 
dedektiften daha güçlü ve daha ölümcüldür. 
Araştırmacı erkeği kendi çıkarları için kullanan 
femme fatale, erkeğin fantezilerini ve düşlerini 
kullanmakta, kendi bedenini metalaştırarak er-
keği güçsüzleştirmektedir. Kadın karakterin 
varoluşu femme fatale değildir, o karşısındaki 
erkek karşısında güçlenebilmek adına femme 
fatale olmayı seçmiştir. Filmdeki karakterlerin 
birbirlerine olan sadakatsizlikleri, güvensizlikle-
ri ve karakterlerin kendilerinin tekinsizliği, izle-
yiciyi de tedirgin etmekte ve karakterlere karşı 
güvensizleştirmektedir. Filmin anlatısı, yapay 
zekaların tehlikesini öne çıkarmakta iken aslında 
insanoğlunun yıkıcı doğasına vurgu yapmaktadır. 
Filmin ana teması, insanoğlunun yapay zekaları 
mağdur ettiği ve onları suç işlemeye teşvik etti-
ğidir. Film, bilim kurgu türü ile kara film türünün 
niteliklerini aynı potada eriterek, yeni kara film 
türünün bir örneği haline gelmiştir. 

KAYNAKÇA

ABİSEL, N., (1995). Popüler Sinema Ve Türler. 
İstanbul: Alan

BAKIR, B., ONAT, E.S., (2015). Hollywood 
Sinemasında Baştan/Yoldan Çıkarıcı Kadın 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

ID:281 K:330
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

438

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Figürünün Dönüşümü. Uşak Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 89-102

BİRYILDIZ, E., (1997). Western’ler Gangster 
Filmleri Ve Kara Filmlerde Erkeğin Sunumu 
Üzerine Bir Deneme. İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi, 5, 117-130

BOULD, M. ,(2005). Film Noir: From Berlin To 
Sin City. London: Wallflower

DOĞRU, M. S., (2013). Sinema Yapımlarında 
Görsel Eğretileme Ve Anlatım Aracı Olarak 
Işık: Kara Film Örneği. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

EROL, V., (2013). Bilimkurgu Sinemasında Dis-
topya ve Siberpunk Çerçevesinde Dönüşen 
Gelecek Tasvirleri. Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul

ERTEM, Ü., (2010). Sinema Ve Mimarlık Etki-
leşiminin Örnek Kara Filmler Üzerinden 
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü, İstanbul

HAYWARD, S., (2001). Cinema Studies: The 
Key Concepts (2. Baskı). London: Routledge

KAPLAN, F.N., ÜNAL, G.T., (2011). Bilim 
Kurgu Sinemasını Okumak: “Göstergebilim-
sel Yaklaşım”. İstanbul: Derin

KEESEY, D., (2010). Neo Noir: Contemporary 
Film Noir From Chinatown To The Dark 
Knight. Harpenden: Kamera Books

MAZLUM, Ö., (2011). Rengin Kültürel Çağrı-
şımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 31, 125-137

MUTLUER, O., (2008). Yeni Yönelimler Çerçe-
vesinde “Kara Film”. Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara

ÖNK, Ü.Y., (2011). Türk Sinemasında Türler 
Üzerine Bir İnceleme (1970-1980). Journal 
of Yasar University, 6, 3866-3877

ÖZDEMİR, S.T., (2011). Yeni Kara Filmler. 
Ankara: Nirengi

ÖZEN, G., (2006). Bilim Kurgu Ve Etki Alanı 
Üzerinden Geleceğin Yapay Çevrelerinin 
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

ÖZÖN, N., (2008). Sinema Sanatına Giriş. İstan-
bul: Agora

PARK, W., (2011). What Is Film Noir?. Maryland: 
Bucknell University

PİRİM, H., (2006). Yapay Zeka. Journal Of 
Yasar University, 1, 81-93



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

ID:281 K:330
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

439

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

PLACE, J.A., PETERSON, L.S., (1974). Some 
Visual Motifs Of Film Noir. Film Comment, 
1, 30-35

ROLOFF B., SEEBLEN G., (1995). Ütopik 
Sinema: Bilim Kurgu Sinemasının Tarihi Ve 
Mitolojisi V. Atayman, (Çev.) İstanbul: Alan

RYAN, M., KELLNER, D., (2010). Politik Ka-
mera: Çağdaş Hollywood Sinemasının 
İdeolojisi Ve Politikası 2. Baskı, E. Özsayar 
(Çev), İstanbul: Ayrıntı

SPICER, A., (2010). Historical Dictionary Of 
Film Noir. Maryland: Scarecrow

TANSEL, D., (2007). Varoluşçuluk Ve Yeni Kara 
Film: David Lynch Örneği. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

TELOTTE, J.P., (2004). Science Fiction Film. 
Cambridge: Cambridge



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

ID:281 K:330
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

440

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Cinema, as the seventh art, brings different mediums and genres together. Every 
genre has its own style and form; however when they unite new styles and forms occur, without 
losing the characteristics of the original genres that made it. Hybrid genres could be conceived by 
new orientations in cinema. This form is most commonly known as hybrid genre or cross genre. For 
example Star Wars (George Lucas, 1977) is a combination of science fiction and western genres, on 
the other hand Blade Runner (Ridley Scott, 1982) is a combination of science fiction, film noir and 
neo noir. Objective: The objective of this study is to point out that Ex Machina (Alex Garland, 2015) 
is a film of neo noir genre with the characteristics of science fiction genre. Even though a lot of 
elements of science fiction genre are used in the film such as technology or artificial intelligence, 
the development of the story and the structures of the characters prove that the film’s genre is neo 
noir. Limitations: The study is limited with one film, Ex Machina by Alex Garland that was pro-
duced in 2015. Methodology: In this study, the elements of the film are analyzed mainly by using 
semiotics. Content analysis and discourse analysis are also used while analyzing the dialogues and 
the subtexts. Literature: In this study, initially the concepts of science fiction genre, film noir gen-
re and neo noir genre are explained, then it is discussed if Ex Machina could be considered as an 
example of neo noir genre instead of science fiction genre. Books such as  “Science Fiction Film” 
by J.P. Tolette, “Historical Dictionary Of Film Noir” by A. Spicer, “What is Film Noir?” by W. Park, 
“Sinema Sanatına Giriş” by N. Özön, “Neo Noir: Contemporary Film Noir From Chinatown To The 
Dark Knight” by D. Keesey, “Popüler Sinema ve Türler” by N. Abisel, “Yeni Kara Filmler” S. T. 
Özdemir and “Film Noir: From Berlin To Sin City” by M. Bould are used. Alongside with the books, 
some articles and thesis are used as well to contribute the study such as “Sinema Yapımlarında Gör-
sel Eğretileme Ve Anlatım Aracı Olarak Işık: Kara Film Örneği” by M. S. Doğru, “Some Visual 
Motifs Of Film Noir” by J. A. Place and L. S. Peterson and “Western’ler Gangster Filmleri Ve Kara 
Filmlerde Erkeğin Sunumu Üzerine Bir Deneme” E. Biryıldız. Findings: It is understood that the 
film is an example of hybrid genre, which is neo noir. The relationship between the criminal person, 
detective and femme fatale; gloomy images, claustrophobic places, high technologic areas; themes 
of betrayal, unfaithfulness and mistrust; uncanny corridors and the use of light as a sign of danger 
are aspects of neo noir genre. On the other hand robots, artificial intelligences, technologic elements 
etc. are the characteristics of the science fiction genre. The film is using both neo noir’s and science 
fiction’s characteristics apparently, thus the whole movie becomes an example of a hybrid genre. 
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Conclusion: After analyzing the movie according to the characteristics of neo noir genre, it became 
clear that the movie is an example of neo noir genre with the elements of science fiction genre. Even 
though the behavior of the characters and the plot of the movie are related to film noir, because of 
the technical changes, mise en scene and the variety of the areas used the movie became an examp-
le of neo noir. The crimes, enslavement and racism are solved by violence at the end of the movie. 
Unlike film noir, in this movie the female femme fatale character in this movie is more powerful 
and more fatal than the male detective character, just like in the other examples of neo noir. The 
femme fatale character is using the male character’s fantasies and dreams for her own interests and 
she impoverishes the male by commodifying her own body. The female’s existence was not femme 
fate at first however in order to grow stronger against the male, she chose to become femme fatale. 
Videlicet, she is using her artificial intelligent, created by a humankind, to deceive another human-
kind. The narrative of the film puts forward the danger of artificial intelligences as well as empha-
sizing the devastating nature of humankind. The main theme of the movie is that the humankind is 
aggrieving the artificial intelligences and encourages them to commit crimes. In conclusion, as a 
hybrid genre, the film becomes an example of neo noir genre by bringing together the characteristics 
of science fiction and film noir.
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MÜZİK VE KİMLİK KAZANIMI BAĞLAMINDA 
İKİ ÇOCUK ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI: 

“HAYTA” VE “YOL ARKADAŞIM BANÇO” 1

COMPARISON OF TWO CHILDREN NOVEL NAMED “HAYTA” AND 
“BANJO OF DESTINY” IN THE CONTEXT OF MUSIC AND IDENTITY 

ACHIEVEMENT

Özlem HASKAN AVCI
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada müziğin kimlik gelişimi sürecindeki 
yerinin ele alınması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, çocuk edebiyatından iki eser derinlemesine 
incelenmiş ve farklı boyutları ile karşılaştırılmıştır. 
Bu eserler, Angeliki Darlasi tarafından kaleme 
alınmış “Hayta” romanı ile Cary Fagan tarafından 
kaleme alınmış “Yol Arkadaşım Banço” romanıdır. 
“Hayta” romanında, son derece yoksul bir aileden 
gelen ve yoksulluğun talihsiz bir sonucu olarak, yolu 
hırsızlığa ve zorbalığa kayan bir çocuğun müzikle 
tanışmasından itibaren, bir “haytadan” “müzisyene” 
doğru değişen kimlik gelişimi anlatılmaktadır. “Yol 
Arkadaşım Banço” romanında ise, son derece zengin 
bir aileden gelen, her türlü imkâna sahip ve bunun 
bir sonucu olarak hayattan zevk alamayan, kim ol-
duğuna dair sorulara cevap bulamayan bir çocuğun 
müzikle tanışmasından itibaren, ailesinin kendisinden 
beklediği kimlikten ayrışarak kendi aradığı kimliği 
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Abstract: The present study aims to address and 
evaluate the place of music in the identity development 
process. To this end, two children’s literature pieces 
are analyzed in depth and compared to each other in 
terms of their different aspects. These pieces are the 
novel “Badboy” written by Angeliki Darali and the 
novel “Banjo of Destiny” written by Cary Fagan. The 
novel “Badboy” talks about the story of the identity 
development of a badboy who comes from a very 
poor family and happens to be engaged in theft and 
bully as a result of poverty into a “musician” after 
he meets music. The novel “Banjo of Destiny” talks 
about the story of a boy who comes from a very rich 
family, has all kinds of opportunities but cannot enjoy 
life and find answers to the questions about who he 
is and his identity development he is looking for after 
the dissociation from the identity his parents expect 
from him after he meets music. The literature on 
providing children with music education is reviewed 
based on the assessment of these novels and some 
suggestions are made.
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1. GİRİŞ

Bireyin kimlik kazanma süreci oldukça çok 
yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Çocukluktan 
yetişkinliğe, birey “kim olduğu” sorusuna cevap-
lar arar. Bu arayış bitimli olmayan, ancak farklı 
cevaplarla şekillenen bir arayıştır. Özellikle ço-
cukluktan ergenliğe geçişle beraber cevap arama 
süreci hız kazanır. Bireylerin kim oldukları so-
rusu ile en çok ilgilendikleri dönem ergenlik 
dönemidir. Psikososyal kişilik gelişimi kuramcı-
sı Erikson’a göre, ergenlik dönemi, kimlik kaza-
nımına karşı kimlik karmaşası dönemidir. Bu 
dönemde bireyler anne-baba etkisinden kurtul-
maya çalışarak ben kimim sorusuna cevap arar-
lar; bu nedenle bir çatışma içine girerler. Çeşitli 
kişilerle özdeşim kurmaya çalışırlar. Kendi ilgi 
ve yetenekleriyle uyumlu bir kimlik duygusu 
geliştirebilirlerse kimlik kazanımı gerçekleşmek-
te; aksi halde kimlik karmaşası yaşanmaktadır 
(Yazgan İnanç, Bilgin ve Kılıç Atıcı, 2015: 81).

Kimlik insanın içinde bulunduğu toplumsal gru-
bu ya da bireysel olarak kendini tanımlaması için 
gerekli bir olgudur. Bu nedenle bireyin toplum-
sallaşması, grup dayanışmasının içinde bulunma-
sı, kendini araması ve neye ait olduğunu sorgu-
laması, varlık sebebini anlamaya yarayan doğal 
bir ihtiyacın sonucu olarak yaratılır. Kimlik 
kavramı, olgusal olarak, yalıtılmış bir biçimde 
tanımlanabilecek bir kavram değildir. Özellikle, 
öznel ve nesnel unsurlar kimliğin ortaya çıkma-
sında büyük önem taşımaktadır. Tarih, ananeler, 
dil, din, ırk, semboller ve toprak gibi hem somut 

hem de soyut gerçeklikler, kimliğin nasıl bir 
süreç içerisinde oluştuğunu göstermesi açısından 
belirleyicidir. Kimlik aynı anda hem ait olunan 
hem olunmayan yeri, hem aynılığı hem de fark-
lılığı tanımlar. Bu nedenle bir kimliği sınırlama-
nın tek yolu diğerleri ile ilişkisini ortaya koymak-
tır. Böylelikle kimlik anlamını, “ötekisi” üzerin-
den ve “ne olmadığından” alır. Toplumsal benlik 
yarışı içinde kendi kimliği için direnen insanlar 
yalnızca kendilerini düzene dahil ederek hayatta 
kalabilir ya da özgün bir “ben” ortaya çıkararak 
bağımsız bir kimlik edinebilirler (Işıktaş ve Tanar, 
2015:31). 

Müzik, bu bağlamda bireylerin kendilerini ifade 
etmeye çalıştıkları arayışın bir karşılığı olarak 
düşünülebilir. Dünyanın giderek artan rasyonel-
liği içerisinde, müzik bireylerin kendilerini ifade 
ettikleri a-rasyonel biçimlerin kendisine denk 
düşmekte ve sosyal etkileşimlerle yeni içerikler 
kazanmaktadır. Toplumsal koşullara uygun olarak 
farklı biçimlerde ortaya çıkan müzik, bireylerin 
kendilerini ifade etmeleri için kullandığı önemli 
sosyal araçlardan birisidir (Sağır ve Öztürk, 
2015:121). Bir kültür ürünü olarak müzik günlük 
hayatımızdaki söylemsel pratiklerden biridir. 
Dolayısıyla kimlik inşa sürecini, müzikolojik 
söylemler üzerinden izlemek de mümkün hale 
gelmiştir (Işıktaş ve Tanar, 2015:33).

Müzik, hem bireysel hem de toplumsal kültürü 
ve kültürel özellikleri oluşturur, geliştirir, çeşit-
lendirir, zenginleştirir. Ayrıca kültürel unsurların 
paylaşılması, korunması ve kuşaktan kuşağa 
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aktarılmasında önemli rol oynar. Çeşitli kültürler 
arası ilişkileri (gerek birey, gerekse de toplumsal 
açıdan) geliştirir, pekiştirir, güçlendirir. Çeşitlen-
dirip zenginleştirerek; kültürel kimliğin ve kişi-
liğin oluşmasında, korunma ve geliştirilmesinde 
toplumsal iletişime, etkileşme, anlaşma, birleşme, 
dayanışma, kaynaşma ve bütünleşmeyi kolay-
laştırma-hızlandırma-güçlendirme-pekiştirme, 
işlevlerini toplumsal bir görev olarak müzik 
yerine getirir (Erdal, 2009:288).Pek çok birey 
için kimliğini tanımlama süreci müzikle yeni bir 
anlam kazanmaktadır. Müziği seven bir genç 
için, müzikle ilgilenmek, müzik icra etmek ve 
müzisyen olmak sağlıklı bir kimlik oluşturma 
sürecine yön verebilmektedir. Erdal’a (2009:288) 
göre, müzik, bireyin kimlik kazanmasında ve 
kişilik geliştirebilmesinde önemli rol oynar. 
Müzik yoluyla birey, gerekli davranış değişik-
liklerini kendi yaşantısı yoluyla kazanır.

Özellikle genç nüfusun, yaş dönemlerinin doğal 
bir özelliği olarak da, kendilerini ifade etmede 
yaşadıkları sorunlar günümüz toplumlarının en 
çok uğraştıkları mücadele alanını teşkil etmek-
tedir. Çünkü hayata yeni atılan gençler, umduk-
ları, hayal ettikleri çevreyi ve düzeni kuramadık-
ları zaman etkisiz kalmakta, içlerine kapanmak-
ta, bazen kontrolsüz bir şekilde dışa açılmakta 
ve sınır durumuna gelip farklı arayışlara girebil-
mektedirler. Müzik çoğu zaman bu arayışlara 
çıkış noktası, bir çözülme ve anlatım aracı, kı-
saca bir ifade biçimi olmaktadır. Toplum içinde 
sorun yaşayan gençler, yaşadığı çevreye uyum 

gösteremeyen, kendilerini yeteri kadar ifade 
edemeyen gençlerin müziği bu süreçte bir kim-
lik algısı görmeleri müziğin bir dil olarak ne 
kadar güçlü bir sanat olduğunu gösterir. Birey-
lere kendini müzikle ifade etme fırsatının veril-
mesi, diğer pek çok yöntemden daha etkili ola-
bilmektedir (Aksu, 2007). Ancak bireylere bu 
fırsatın verilmesi konusunda geç kalınmaması 
gerektiği de görülmektedir. Genç yaşta müzikle 
tanışmak kimlik sürecine etkisi bakımından ol-
dukça kritik bir öneme sahiptir.

Behne (1997), bireyin müzik beğenisinin yaşa-
mının ilk yirmi yılında oluştuğunu, bunun ilk on 
yıllık sürecinin aile ve yakın çevre içerisinde 
şekillenip, ikinci on yıllık evrede de dışa yöne-
limin artarak belirleyici olduğunu öne sürmek-
tedir. Behne`nin kuramına göre ikinci evrede 
bulunan bireyler ergenlerdir ve yetişkin rolleri 
edinme sürecinde dış dünyanın sunduğu uyarı-
cıların etkisine oldukça açıktırlar. Ergenler, 
içinde bulundukları dönemin etkisiyle sadece 
belli müzik türlerine yönelme ve bunun dışında 
kalanları reddetme eğilimindedirler ve daha to-
leranslı müziksel tutumlar ergenlik sonunda “Ben” 
kimliğinin kazanılmasıyla oluşmaktadır (Behne, 
1997’den aktaran, Kalyoncu, 2011:46). Dolayı-
sıyla sağlıklı bir ben kimliğinin kazanılmasında, 
gençlik yıllarında müzikle tanışmak oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Çocukluk ve ergenlik 
dönemi, müzik zevkinin gelişebileceği, yetenek 
ve ilgilerin iyi yönde değerlendirilebileceği dö-
nemlerdir. Ergenlerin her gün azımsanmayacak 
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bir zamanı TV müzik programları karşısında 
geçirdiklerini gösteren araştırmalar da (Kalyon-
cu, 2012:23) söz konusudur. Dolayısıyla genç-
leri erken yaşta müzikle tanıştırmak ve ilgilerini 
ve varsa yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı 
olmak son derece önemlidir.

Müziğin ayrıca, bireyleri tedavi eden, rehabilite 
eden işlevi pek çok farklı araştırmaya ve terapi 
çalışmalarına konu olmuştur. Türk kültüründe 
müzik terapisi ile ilgili etkinliklerin ve özellikle 
hastanelerde müzik kullanarak tedavi yöntemle-
rinin ilk defa 9.yy’da başladığı ve 18.yy’a kadar 
bu konuda büyük ilerlemeler olduğu görülmüş-
tür (Somakcı, 2003:132). Müzik yoluyla birey 
kendini tanıyabilir, var olan yeteneklerini ve 
gizil güçlerini ortaya koyabilir; yani Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak olarak 
kendini gerçekleştirebilir (Erdal, 2009:288). 
Müzik aletlerini kullanırken çocuk, enerjisini 
olumlu yollarla dışa yansıtmakta; sesleri keşfet-
mekte; kendi ritimlerini yaratmakta ve enstrüman 
çalma becerisi kazanmaktadır. Böylece çocuğun 
başarı ve güven duygusu gelişmektedir (Öme-
roğlu ve diğerleri, 2006:17). Müzik, sosyal be-
cerilerin öğrenilmesine de olanak hazırlar. Bu 
beceriler toplumun içinde akran gruplarında 
kabul görmeyi ve toplum tarafından onaylanan 
kişisel davranış kalıplarının öğrenilmesine olanak 
sağlar. Müzik, toplumu oluşturan bireyler ara-
sındaki etkileşimleri, toplumların birbirleriyle 
olan ilişkilerini düzenleyip, toplumsal ve toplum-
lararası anlaşma, dayanışma, paylaşma ve kay-

naşmayı sağlar. Bir milletin gelişmişlik düzeyini 
belirlemede müzik, önemli bir göstergedir. 
Toplumsal bir olgu olan müziğin geldiği nokta, 
toplumun geldiği noktayla paralellik gösterir. 
Toplumun yaşadığı müziksel ortam genel kültür 
düzeyinin ifade edilmesine ortam tanır (Erdal, 
2009:290). Müzik ayrıca, bireyin çalışma, iş 
yapma, yaratma, disiplin, sorumluluk, başarı, 
güven, coşku, beğeni, sevgi duygularını uyan-
dırma-geliştirme-kökleştirme zenginleştirme-
derinleştirmeye olanak tanır (Uçan, 1996:29). 
Müziğin kişisel işlevleri; müziğin, kişi üzerinde-
ki işgörülerini kapsamaktadır. Bu işgörüler, bi-
reyin sağlıklı ve dengeli, kendine özgü bir 
kimlik ve kişilik geliştirebilmesinde önemli rol 
oynar. Müzik sayesinde birey, belirli bir yeterli-
lik ve yetkinlik düzeyine erişebilmek için gerek-
li davranış değişikliklerini kazanır (Uçan, 1997:29). 

2. MÜZİK EĞİTİMİ

Eğitim kısaca, “yaşantı ve öğrenme yoluyla bi-
reylerde, kasıtlı olarak istendik (olumlu) türden 
davranış değişikliği meydana getirme süreci” 
olarak tanımlanabilir (Ertürk, 1972:12). Yani 
eğitimle hedeflenen, bireyleri, toplumun istek ve 
beklentilerine uygun doğrultuda değiştirip geliş-
tirmektir. Bu süreç bireyleri, bilişsel (zihinsel ve 
zekâ bakımından) geliştirmenin yanı sıra onlara 
ahlaki ve moral kimlik kazandırıp kişiliklerini 
ve benliklerini (bireysel ve sosyal kimlik) geliş-
tirmektir. Bunun da ötesinde eğitim bireyleri, 
içinde bulundukları toplumsal çevrede kabul 
gören ve beklenen, bu çevrelerle iletişimin sür-
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dürülebilmesi için zorunlu olan her türlü yetenek 
ve yeterliliğe sahip kılmayı hedefler. Bu tanım-
lama ise eğitimin, yalnızca okullarda, belirli 
amaçlara yönelik olarak belirli bir zaman ve 
mekânda, belirli plan ve programlar doğrultu-
sunda gerçekleştirilen eğitimden ibaret olmadı-
ğını açıkça gözler önüne serer. Bütün bu sözü 
edilenler eğitimin biçimsel yönünü oluşturur. 
Ancak eğitim bunların da ötesinde, çok daha 
geniş kapsamlı ve biçimsel olmayan boyutları 
da olan bir olgu, bir süreçtir (Arslan, 2009:68).

Müzik Eğitimi ise, “bireye kendi yaşantısı yo-
luyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar 
kazandırma ya da bireyin (müziksel) davranış-
larında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak 
belirli müziksel değişiklikler oluşturma süreci” 
(Uçan, 1997:18) olarak tanımlanmaktadır. Müzik 
çok eski çağlardan bu yana, eğitimin bir boyu-
tudur (Öz, 2001:103). Antik Yunanda müzik, 
eğitimin dayandığı temellerden biri, ruhun terbi-
yesine yarayan bir araç olarak kabul edilmiş ve 
genel kültürün temel unsuru olarak devlet tara-
fından desteklenmiştir. Antik Yunanlılar müziğe 
bir terbiye, hatta ahlak eğitimi aracı gözü ile 
bakmışlardır. Yunan filozofları, müzik kelimesi-
ne bu sanatın sınırlarını aşan bir anlam vermiş-
lerdir. Platon, müziği, eğitimin en gerekli unsuru 
olarak görmüş; vücuttan önce ruhun gelişmesini 
üstün tutarak eğitimde güzel sanatların gücüne 
inanmış ve ruhun güzelliklerle yükseleceğini 
belirtmiştir. Platon, müziği bir eğlence aracı 

değil, güzellik ve iyilik için eğitim aracı olarak 
kabul etmiştir.

Müzik eğitimi de üstlendiği görevler ve işlevle-
ri ile bireyi ve içinde yaşadığı toplumu etkiler. 
Müzik eğitimi bireyde amaçlı olarak kültürel, 
sanatsal ve müzikal davranışlar kazandırır. Bu 
kazanımlar sonucunda bireyde değişimler mey-
dana gelir “Müzik eğitimi yoluyla bireyin dav-
ranışlarında oluşan değişmelerin toplumu etki-
leyeceği, toplumdaki değişmelerin ise bireyi 
etkileyeceği açıktır” (Say, 2003:12). Müzik, 
toplumsal yaşamın gidişine paralel bir gidiş 
gösterir. Toplumsal yaşamdaki çeşitli dalgalan-
malar, müzikte de kendini gösterir. Bu bakımdan, 
müziğin insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisi, 
toplumsal olaylara, yaşanılan çevreye bağlı ola-
rak olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Toplu-
mu geliştirme ve güçlendirmede, müziğin etki-
sinden olumlu şekilde yararlanmada, kitle iletişim 
ve eğitim kurumlarının eğitici, düzeyli müzik 
konusunda göstereceği titizlik önemlidir. Bu 
bakımdan, genel müzik eğitimi, temel eğitimden 
başlayarak halkın günlük yaşantısına kadar her 
basamakta etkin biçimde yer almalıdır (Öz, 
2001:106).

Müzik eğitimi yoluyla çocuklara, iyiyi, doğruyu 
ve güzeli kavratarak toplumsallaşması yolunda 
küçümsenmeyecek mesafeler alınabilir. Müzik 
eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan 
çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de 
sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına kavuş-
maktadır. Çocuk başka şeylerin yanısıra, güven-
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lik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir etkin-
likte yer alabilme ve kendi sorunlarıyla yüzleşme 
ve başarılı olmaya gereksinim duyar. Müzik 
programı, müzik deneyimlerinin kalitesiyle, 
programın düzenlenmesi ve ele alınan müzik 
öğretim yöntemleriyle birlikte çocuğun gelişimi-
ne katkıda bulunur. İyi hazırlanmış bir müzik 
eğitimi programıyla çocuk; yaşamın zevkini ve 
anlamını, sınıf içinde, toplumda, dünyada yaşa-
mayı anlayabilir. Ulusal ve dünya tarihini anlam-
lı kılabilir. Bilim, sanat, sosyal bilimler, sağlık, 
din gibi alanlara ilgiyi geliştirip bilgilendirilebi-
lir. Yaratıcılığı, değişik tür aktivite düşünceleri 
geliştirilebilir ve davranışlarında olumlu geliş-
meler sağlanabilir (Çilden, 2001:4).

Temelde bireye sunulan ilk müzik eğitiminin 
bebekken anne kucağında, ninnilerle başladığını 
söylemek yanlış olmaz. Çocuk, ninniler aracılı-
ğıyla oluşturduğu müzik belleğini zamanla 
çevreden duyduğu müziklerle geliştirir. Ancak 
çevresel uyaranlar her çocuk için eşit değildir. 
Bu noktada sınıfsal farkların devreye girdiğini 
gözlemlemek mümkündür. Çocuklar eşit fırsat-
lara sahip olmadıkları için, bazı çocuklar müzik-
le erken yaşta, bazıları geç yaşta tanışabilmek-
tedirler. Benzer şekilde, bazı çocuklara müziği 
öğrenme, icra etme şansı hiç sunulmazken, bazı 
çocuklar bu şansa erken yaşta sahip olabilmek-
tedirler. Yapılan bir araştırmada çalgı satın alma-
nın ikamet edilen yere göre anlamlı fark göster-
diği bulunmuştur. Buna göre, çalgı satın alan 
ergenlerin hepsi kent merkezinde oturmaktadır, 

köylerde ikamet edenler ise hiç çalgı satın alma-
mıştır. Köylerde ‘çalgı kursu’ gibi özendirici 
müzik eğitimi organizasyonlarının bulunmama-
sı, çalgı satın alma konusunda caydırıcı rol oy-
nuyor olabilir (Kalyoncu, 2012:23). Ayrıca, 
çalgı satın alma belirli bir maddi imkânı gerek-
tirdiğinden, yine sosyo-ekonomik düzey bakı-
mından alt sınıftan bireylerin bir çalgıya ulaşa-
bilme şanslarının daha az olacağı düşünülebilir. 
Bu çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyi farklı 
ailelerden gelen iki ayrı çocuğun müzikle tanış-
ması ve sınıfsal farkla birlikte, müziğin bireyle-
rin kimlik geliştirme sürecinde oynadığı rolün 
benzerliği üzerinde durulacaktır. 

3.  “HAYTA” ve “YOL ARKADAŞIM BAN-
ÇO” ROMANLARININ DEĞERLENDİ-
RİLMESİ

Angeliki Darlasi tarafından yazılmış “Hayta” 
romanında, son derece yoksul bir aileden gelen 
ve yoksulluğun talihsiz bir sonucu olarak, yolu 
hırsızlığa doğru kayan bir çocuğun müzikle ta-
nışmasından itibaren, bir “haytadan” “müzisye-
ne” doğru değişen kimlik gelişimi anlatılmakta-
dır. “Yol Arkadaşım Banço” romanında ise, son 
derece zengin bir aileden gelen, her türlü imka-
na sahip olan ve bunun bir sonucu olarak hayat-
tan zevk alamayan, kim olduğuna dair sorulara 
cevap bulamayan bir çocuğun müzikle tanışma-
sından itibaren, aile değerlerinden ayrışarak 
kendi aradığı kimliği oluşturma süreci anlatıl-
maktadır. Bu anlamda, başlangıç noktaları eko-
nomik olarak taban tabana zıt iki çocuğun mü-
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zikle kendi kimliklerini bulmalarını resmetmesi 
açısından iki romanda benzerlikler bulunmakta-
dır. Sınıfsal farka karşın, müzik her iki çocuğu 
da benzer biçimde olumlu etkilerle dönüştürmek-
tedir. Ayrıca, her iki çocuk da müzikle şans 
eseri tanışmakta ve bu yaşantıdan itibaren yeni 
bir “ben” oluşumu içerisine girerek, “eski ben”lerinden 
hızla uzaklaşmaktadırlar.

Gerek “Hayta”, gerek “Yol Arkadaşım Banço” 
romanlarında, bireylerin müzik aracılığıyla as-
lında kendilerini bulma serüvenleri anlatılır. 
Roman kahramanları var olan, henüz keşfede-
medikleri potansiyellerini müzikle hayata geçi-
rirler. Bu bir nevi kendini gerçekleştirme müca-
delesidir. Her iki roman kahramanı da müzikle 
olan yolculuklarında belirli sınama süreçlerinden 
geçerler. Kendilerini yollarından döndürmek veya 
farklı bir yola sürüklemek isteyen kişilere dire-
nerek kendi olmak istedikleri “ben” için müca-
dele verirler.

“Hayta”da, roman kahramanı Hayta’nın farkın-
da olmadan ve yoksulluğun bir sonucu olarak 
olumsuz bir kimliğe sürüklenmesi anlatılmakta-
dır. Hayta, hayatını kazanmak için hırsızlık 
yapmaya başladığı ve silah kullanmaya yelten-
diği bir anda, karşısına bir müzisyen çıkar ve ona 
tabancasını vermesi koşulu ile kemanını verece-
ğini ve keman çalmayı öğreteceğini söyler. Bu 
noktadan itibaren Hayta, tabancasını vermeyi ve 
keman çalmayı öğrenmeyi seçer. Ancak bu se-
çimi dahil olduğu çete tarafından hoş karşılanmaz 
ve Hayta bir şekilde çete ile yollarını ayırır. 

Yıllar içerisinde Hayta, kendini geliştirerek or-
kestralarda çalmaya başlar ve artık haytalıktan 
çıkarak, gerçek adı olan Feliks olarak anılmaya 
başlar. Ömrünün geri kalanını “hayta”ları bul-
maya ve onlara müzik hediye etmeye adar.

“Yol Arkadaşım Banço”da, roman kahramanı 
Jeremiah ise, son derece zengin bir ailenin ço-
cuğu olarak, istediği her şeye sahip ancak mutsuz 
bir çocuktur. Mutsuzluğunun temel sebebi, 
“kendini” bulamayışı, ne istediğini, hayattan ne 
aradığını bilemeyişi, ailesinin kendisinden bek-
lentilerini kendine uygun bulmayışı olarak anla-
şılmaktadır. Jeremiah bir gün gezinirken banço 
çalan birine rastlar, çalgının sesine hayranlık 
duyar ve banço çalmayı öğrenmeyi kafasına 
koyar. Banço romanda bir alt sınıf enstrümanı 
olarak ifade edilmekte ve genelde siyahi bireyler 
tarafından çalındığı anlaşılmaktadır. Ailesi Je-
remiah’a alt sınıfa ait bir çalgıyı satın alma ko-
nusunda şiddetle karşı çıkar. Onlara göre oğul-
larının banço çalması avam bir davranış olup alt 
sınıfa kayması konusunda bir risk oluşturmakta-
dır. Ailesi, üst sınıfa özgü bir müzik icra etme 
biçimi olarak gördükleri için, onun piyano çal-
masını ve geçmiş klasik müzik eserlerini öğren-
mesini istemektedir. Dolayısıyla Jeremiah aile-
sinin karşı koyuşuna rağmen kendi kendine 
banço yapmayı araştırarak öğrenir ve başarır. 
Jeremiah, okulun yetenek gecesinde ailesinin ve 
okul yönetiminin kendisinden bekledikleri gibi 
piyanoda üstün bir başarı sergilemeyi reddeder 
ve sahneden iner, yaşamına banço çalarak devam 
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eder. Böylece anne babası onu olduğu gibi kabul 
etmeyi öğrenir.

Her iki romanda da, kahraman bir çocuktur ve 
çocuk bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenerek 
aslında kendi kimliğini keşfetmektedir. Müzik, 
ona kim olduğu sorunun cevabını bulması ko-
nusunda yardımcı olmaktadır. Fakat her iki 
kahramanının enstrümanları birbirinden farklı 
özelliklere sahiptir. Banço romanın anlatıldığı 
yerde bir alt sınıf enstrümanı olarak görüldüğün-
den, üst sınıfa dahil olma çabası içindeki aile 
tarafından kaygıyla karşılanır. Yani, romanda 
banço, kahramanın ailesine göre “düşüşü” tem-
sil etmektedir. Keman ise Hayta’nın yükselişi ve 
alt sınıftan kurtulmasını temsil eder. Ancak 
kahramanların ikisi de sınıf atlama veya değiş-
tirme amacı olmaksızın, sadece enstrümanları ile 
kendilerini ifade etmenin peşinde olan çocuklar-
dır. Çocuk enstrümana sadece bir enstrüman 
olarak, ilgiyle yaklaşmakta ve kendi masumiye-
ti ile müziğin doğal anlamını kavrayabilmektedir. 
Bu anlamda, enstrümanlara ve müziğe yüklenen 
anlamın yetişkinlerce nasıl şekillendirildiği de 
görülmektedir.

4. “HAYTA” ROMANI

“Hayta” romanında, yoksulluğun ve müziğin 
kimlik edinme süreci ile ilişkilendirilişine dair 
pek çok farklı değiniye rastlanmaktadır. Roman 
bunu vurgulayan bir cümle ile başlamaktadır: 
“Yoksulluk, yalnızca yiyecek ve barınak eksik-
liği değildir; ‘hiç kimse’ olma duygusudur, 

kimlik eksikliğidir”. Bir çocuk romanı olmakla 
birlikte, ekonomik güçsüzlüğün kimlik kazanma 
sürecindeki rolü açısından güçlü bir eleştirel 
nitelik taşıyan romanda, müzik bir kurtuluş for-
mülü gibi sunulmaktadır. Yoksul bireylerin 
“birisi” olmaya bile hak kazanamadığı bir dün-
yanın romanda çarpıcı cümlelerle ele alındığı 
görülmektedir. Annesinin Hayta’ya verdiği, gri 
renkli bol palto için “Bu palto üzerine tam otur-
duğunda artık buradan gitme ve ‘birisi’ olma 
vaktin gelmiş demektir. Yani mutlu olma vaktin” 
demesi, romanda temelde kimliğini bulma ile 
mutluluğun ilişkilendirildiğini göstermektedir. 
Hayta’nın bu söz üzerine, kendi kendine “Onun 
gibi, bu kadar fakir biri nereye gidebilirdi ki? 
Nasıl ‘birisi’ olabilirdi? Mutlu olabilir miydi?” 
diye sorması da benzer bir anlamı işaret etmek-
tedir. Başka bir bölümde hırsızlığı anlatırken, 
“bazı çeteler aslında biraz fazla tehlikeliydi; 
kendilerinden daha az fakir ve belki de daha az 
mutsuz olan insanların paralarını çalarlardı” 
denmektedir. Aynı bölümde, “zaman zaman bir 
araya gelip çeteler kurarlardı; belki de mutsuz-
luklarıyla ve yoksulluklarıyla ancak bu şekilde 
baş edebiliyorlardı” denmektedir. Roman, yok-
sulluğun kaçınılmaz bir mutsuzluk getirdiğini 
oldukça net bir şekilde resmetmektedir. Daha 
önce de sözü edildiği gibi, mutluluğa giden yol 
ise neticede müzikten geçmektedir.

Hayta’nın bir çeteye dahil olup hırsızlık yaparak 
yeni palto almasından sonra, annesinin üzülerek 
“Sonunda sen de hayta oldun” demesi, Hayta’yı 
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çok kızdırmakta ve kendi sözleri ile “haytalığa 
devam edip daha da beter olma” konusunda 
hırslandırmaktadır. Hayta yolu müzikle kesişene 
kadar, olumsuz bir kimlik kazanma konusunda 
hızla ilerlemekte ve her geçen gün kötüye git-
mektedir. Dahil olduğu çetenin resmi üyesi ol-
ması için getirdiği şart üzerine tabanca taşımaya 
başlaması ve “ava çıkması” da kimliğini bu 
yolla ifadeye girişeceğini göstermektedir. Hayta 
tabancayı tehdit amacıyla kullandığı ilk seferde, 
müzisyenden cüzdanını istemektedir. Müzisyenin 
ona “ne kadar küçük” olduğunu söylemesi üze-
rine “değilim” demesi ve silahına davranması 
Hayta’nın büyüdüğünü ispatlama ve kim oldu-
ğunu tanımlama konusunda silahın gücüne 
başvurduğunu, kimlik edinme sürecinde çete ile 
özdeşleştiğini göstermektedir. Çetenin onun bu 
“başarısını” övmesi de sosyal bir ödül olarak bu 
tür bir kimlik kazanımını pekiştirmektedir. “Av-
lanmak” istemediğini söylediğinde ise çete lide-
rinin ona tokat atması bir tür ceza olarak, hırsız-
lığın devamını sağlamaktadır. Hayta, zorba ve 
güçsüzlüğünü silahla gidermeye çalışan birine 
dönüşmek üzeredir. Kim olduğunu bulamadan 
bir kimliği olmuş olur. Bu durum Marcia’nın 
belirttiği kimlik statülerine göre erken bağlanmış 
(ipotekli) kimlik durumunu yansıtmaktadır (Yaz-
gan İnanç ve diğerleri, 2015:92). Ancak müzis-
yenin bir sonraki karşılaşmalarında ona kemanı-
nı vermesi ve tabancasını ona vermesi karşılı-
ğında ona çalmayı öğretebileceğini söylemesi 
Hayta için bir kırılma noktasıdır. Hayta bu tek-
lifi kabul etmesiyle birlikte farklı bir dünyanın 

kapılarını aralar. Kendisi için yepyeni bir kimlik 
sürecine girer. Müziği seçer ve bir müzisyen olma 
yolunda ilerler. Böylece ait olduğu çeteden ve 
onlarla gelen kimliğinden uzaklaşır; sağlıklı bir 
kimlik kazanmaya başlar.

Romanda, Hayta’nın müziği seçtikten sonra 
kimliğini bulma süreci oldukça detaylı biçimde 
betimlenmektedir: “Artık mutsuz değildi; tuhaf 
ve alışılmadık bir ‘av’dan getirdiği değerli bir 
eşya gibi omzunda taşıdığı kemanıyla gurur 
duyuyordu. Artık onu herkes kendi adıyla tanı-
yordu, bir zamanlar unutanlar da yeniden hatır-
lamıştı: Feliks.” Romanın sonunda, kahramanın 
durumu “Feliks o paltoyu giymeye devam etti. 
Dar gelene kadar giydi, aslında bu arada  epey 
büyümüştü. Ve uzun bir zamandır adı sadece… 
Feliks idi. Aynen annesinin dediği gibi, oldukça 
gururlu ve mutluydu. Paltosunu bir askıya astı; 
bir zamanlar çok fakir ve mutsuz bir çocuk, bir 
…hayta olduğunu unutmamak için arada sırada 
bakıyordu” şeklinde ifade edilmektedir. Burada 
bir kimlik kazanma sürecinden ve kahramanın 
dönüşümünden söz edilmektedir. Elbette bu 
dönüşüm sadece haytalıktan müzisyenliğe değil 
fakirlikten fakir olmamaya da doğrudur. Dolayı-
sıyla romanda müzik bir sınıf atlama biçimi 
olarak da sunulmaktadır. Roman şöyle sonlan-
maktadır: “Feliks Antonio’nun yolundan gitti ve 
onunla birlikte başka orkestralarda çalacak fakir 
ve mutsuz çocukları aramaya başladı; onların 
orkestrasından başka birçok orkestra çıkmıştı. 
Bütün gücüyle ‘hayta’ arıyordu. Haytaları bul-
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duğunda ise onlara müzik hediye edip gerçek 
adlarını ve hak ettikleri yaşamlarını geri veriyor-
du. Onlara ‘sen değersiz değilsin, hayta değilsin. 
Sen de her çocuk gibi özelsin. Her insan gibi’ 
diyordu.” Böylece roman, haytalıktan kurtulma-
ya ve mutluluğa ve insan olmaya yüklenen an-
lamı müzikle eşleştirerek son bulmaktadır. Roman, 
ayrıca, kendi kurtuluşu ile kimliğini bulan Feliks’in, 
kendini, başka çocukların da ‘kurtuluşuna’ ada-
masını bir kendini gerçekleştirme süreci olarak 
vurgulamaktadır.

5. “YOL ARKADAŞIM BANÇO” ROMANI

“Yol Arkadaşım Banço” romanında da roman 
karakteri Jeremiah’ın anne babasının istediği kişi 
olması bakımından ipotekli kimlik sürecine örnek 
oluşturduğu görülmektedir. Jeremiah’a babasının 
dik durmasını söyleyerek, “Unutma sen bir 
Birnbaum’sun” demesi; “Varlıklı ve güçlü kişi-
lerin yanında nasıl davranılacağını öğrenmen 
gerekir. Herkesin belli kurallara uyması lazım 
gelir. Özellikle de çocukların. Sana bütün bu özel 
dersleri aldırmamızın nedeni de bu. Böylece 
ileride başarılı ve etkileyici bir genç olacaksın” 
demesi, “iyi yetişmiş insanlar boş zamanlarında 
ne yapar? Piyanoda klasik müzik çalarlar. Değil 
mi” demesi, annesinin dışarı çıkıp oyun oyna-
ması yerine ona Beethoven’ın dokuzuncu sen-
fonisini dinletmesi ve “Seni gelecek seferki ye-
tenek gecesinde izlemeye can atıyoruz. Ne kadar 
gurur duyacağız kim bilir” demesi, bu tür bir 
kimlik sürecine örnekler oluşturmaktadır. Temel-
de, Jeremiah’ın anne babası onun için bir kimlik 

çizmişlerdir. Bu kimliğe uyması konusunda onu 
baskı altına almışlardır. Bunun karşılığında ona 
isteyebileceği her şeyi vererek, ona zengin bir 
yaşam sunarak onu ödüllendirdiklerini düşün-
mektedirler. Jeremiah ise kendisine uygun görü-
len bu kimliğe yakın hissetmemekte, dahası kim 
olduğu sorusuna tam bir cevap bulamamaktadır. 
Aradığı her şeye sahip olmakla birlikte içinde 
bulunduğu koşullardan mutsuzdur. Bu durumu 
“yaşamım çok pahalı bir kabus” sözleri ile özet-
lemektedir.

Jeremiah’ın arzu ettiği kişi olamadığı, arkadaşı 
Luella ile olan ilişkisinden anlaşılmaktadır. “Je-
remiah bazen Luella gibi olmak istediğini düşü-
nürdü. Önünü ardını fazla düşünmeden, başka-
ları ne der diye dertlenmeden, aklına geleni ya-
pabilse ne iyi olurdu. Keşke ben de onun kadar 
cesur, yaratıcı ve bir parça da çılgın olabilsem 
diye düşünürdü.” şeklindeki sözler, onun farklı 
biri olmaya duyduğu özlemi dile getirmektedir. 
Jeremiah için de banço çalan bir adamı izleme-
si ve hayranlık duyması bir kırılma noktası ol-
muştur. Bu noktadan sonra banço çalmak için 
verdiği mücadele onun aslında kendi olmak is-
tediği kişiye dönüşmesinin mücadelesi olmuştur. 

Jeremiah’ın banço çalmayı iyi bir biçimde öğ-
renmesinin ardından, çevresindeki çocukların 
ona “çiftçi çocuk” lakabı ile seslenmeye başla-
maları, onun kimlik kazanma sürecinde farklı bir 
dönüm noktasıdır. Jeremiah, “Annemle babam 
duyacak olursa aklını oynatır. Onlara göre bu 
lakap çok bayağı bir şey” demesi ancak bu la-
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kabın sevdiği tek yanının, saçının rengi ya da 
ailesinin zenginliği ile ilişkili olmayışı ve “tam 
da olmak istediği şeye, yani bir bançocuya göre 
olduğunu” vurgulaması bu süreçte olmak istediği 
kişiye dönüştüğünü göstermektedir. Roman kah-
ramanı, ailesine rağmen, müzikle kendi kimliğini 
bulmuş ve mutsuzluğundan sıyrılmıştır. Bu ro-
manda da mutluluğun anahtarı müzikten geçmek-
tedir. Ancak burada herhangi bir müziğin değil, 
elit olmayan, halktan olan bir müziğin ayırt 
edildiği görülmektedir. Ancak bu müzik, halktan 
olduğu için değil, kahraman ona yakınlık duydu-
ğu için onun mutluluğunu sağlamaktadır. Banço 
burada kahramanın burjuva sınıfına dahil ailesin-
den uzaklaşmasının, kendisi olmasının bir yolu 
olarak resmedilmiştir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, müziğin çocuk ve ergenlerin kim-
lik kazanmaları sürecindeki önemi iki ayrı roman 
üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çocuk-
ların sağlıklı bir kimlik geliştirmeleri konusunda 
müziğin son derece önemli bir yere sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Çocuk edebiyatından farklı eser-
lerin müziğin bu rolünü vurgulaması, birer oku-
yucu olarak ebeveynler ve çocuklar açısından da 
yararlı bulunmaktadır. Ayrıca bu tür romanların 
eğitim müfredatlarında yer almasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Ancak müzik eğitimini, 
sadece bu yolla geliştirmeye çalışmak sınırlı olur. 
Kılıç’a (2009:474) göre müziğin bireysel işlevle-
ri dikkate alındığında, müzik eğitimi ders prog-
ramlarında öğrencileri müziğin kişisel işlevlerini 

kapsayan etkinliklere yöneltmek ve bu doğrultu-
da uygulamaları ve gerekli olan planlı değişiklik-
leri yapmak öğretmenlerle birlikte, konularında 
uzman akademisyenlere görev düşmektedir.

Çilden’e (2001:2) göre, günümüz eğitim koşul-
larında ilköğretim çağındaki çocuklarımızın bir 
yarış ortamına itildiğini yadsımamız olanaksızdır. 
İlk yıllardan başlayarak amansız bir koşuşturma-
ya, sabahın erken saatlerinden itibaren, okullara 
ulaşmak için bindikleri servis araçlarında başla-
maktadırlar. Kalabalık sınıflarda yapılmaya çalı-
şılan dersler sonucunda verilen yüklü ödevlerle 
ve daha ilerideki dönemlerde dersanelerin de yükü 
eklenerek çocuklarımızın yaşamları adeta bir 
yarışa dönüşmektedir. Bu denli ders yükü altında 
çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini 
sağlıklı bir düzenle sağlamak, okullarımızda uy-
gulanmakta olan sözel ve sayısal alanlardaki 
yeteneklerin ortaya çıkarılması çabalarının yanı-
sıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıy-
la mümkün olabilir. Böylelikle ruh sağlığı bozul-
mamış, nitelikli, özgüvene sahip bireyler yetişti-
rilebilir (Çilden, 2001:2). Farklı araştırmacılar 
tarafından geliştirilen birçok yöntem ve müzikle 
terapi uygulamalarının çocukların, ergenlerin ve 
yetişkinlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulun-
ması, özgüvenlerini artırması, davranışsal ve 
psikolojik problemlerinin çözülmesine yardımcı 
olması, iletişim problemlerinin üstesinden gelme-
lerini sağlaması, müziğin psikolojik boyutlarını 
ortaya koymaktadır (Magee ve Davidson, 2002; 
Mills, 1996; Waldon, 2001’den aktaran: Pirgon, 
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2014:3). Bu bağlamda, sağlıklı bireylerin yetiş-
mesinde müziğin önemli bir rolü olduğu anlaşıl-
maktadır. Sağlıklı toplum, sağlıklı bireylerden 
oluşacağı için, erken yaşlarda çocuğu müzikle 
tanıştırmak faydalı olacaktır. Bunu sağlamanın ve 
yaygınlaştırmanın en pratik yolu ise okullardır.

Okullarda, kitle iletişim araçlarının teknik kulla-
nımının yanı sıra, ağırlıklı olarak içerik yönetimi-
ne ve medya-birey ilişkilerine yoğunlaşmış etki-
li bir medya eğitimi verilmelidir. Medyanın 
olumsuz etkileriyle ilgili olarak, yaygınlaşmış ve 
günümüz ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir Halk 
Eğitimi de tekrar anlam kazanabilir; çünkü Halk 
Eğitim kurumlarından, diğer bazı mercilerle bir-
likte yaşam boyu eğitim hizmetlerini sunmaları 
beklenir. Bu bağlamda, yetişkinlerin dünyasından 
gençlere oryantasyon yapmak yerine, gençlerin 
dünyasından yetişkinlere oryantasyon yapmak 
bizlere yeni ufuklar açabilir. Çocuklar ve ergen-
lerin dünyasını tanımayan yığınlarca aile, onların 
beklentileri konusunda bilinçlendiğinde, farklı 
olumlu davranışlar geliştirebilir (Kalyoncu, 2011:55).

Çocuk ve gençlerin müziğe ulaşmasını kolaylaş-
tıran yollardan biri de medya araçlarıdır. Günü-
müzde herkesin kolayca sahip olabildiği bir aygıt 
konumuna gelmiş olan televizyon, günlük yaşam-
da tüketilen müziğin başlıca kaynaklarından bi-
risidir. Müzik televizyonda hangi biçimde sunu-
lursa sunulsun, televizyonun niteliğinden dolayı 
görsellik büyük önem kazanmaktadır. Bilindiği 
gibi, yetişen bireyler sadece müzik programların-
dan değil tüm program tiplerinden etkilenmekte-

dirler. Artık çocukların yaşamına iyice girmiş olan 
televizyon, programların yineleyici karakterinden 
dolayı bireyin genel gelişimi ve toplumsallaşma-
sında çok belirleyici roller oynamaktadır (Kal-
yoncu, 2011:45). Medya kanal sahiplerinin med-
ya yolu ile müziğin sunumu ve müzik eğitimi 
konusunda uzmanlara yer vermeleri önemli gö-
rülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The identity development of an individual is a sophisticated and complicated process. 
The individual looks for answers to the question “who is (s)he” from childhood to adulthood. This 
quest is infinite but structured with different answers. In particular, seeking those answers accelera-
tes with the transition from childhood to adolescence. The period in which individuals are most in-
terested in the question “who they are” is adolescence period. According to the theorist of the 
psychosocial character development, Erikson, adolescence is the period of identity confusion against 
the identity achievement. In this period, individuals try to get rid of parental influence and seek an 
answer to the question “who am I?”; therefore, they go  into a conflict. They try to identify with 
various people. If they can develop a sense of identity which is in harmony with their own interests 
and skills, the identity achievement occurs; otherwise, an identity confusion arises (Yazgan İnanç, 
Bilgin and Kılıç Atıcı, 2015:81).  In this context, music can be considered as the equivalence of the 
quest through which they try to express themselves. In the gradually increasing rationality of the 
world, music corresponds to the a-rational forms that individuals express themselves and has new 
contents through social interactions. Arising in different forms that are suitable for social conditions, 
music is one of the most important social instruments used by individuals to express themselves 
(Sağır ve Öztürk, 2015:121).  Music is one of the discoursal practices in our daily lives as a cultural 
element. Therefore, it has become possible to monitor the identity development process over musi-
cal discourses (Işıktaş and Tanar, 2015:33). It would not be wrong to say that the first music educa-
tion provided to an individual starts with lullabies in mother’s bosom. The child develops his/her 
musical memory created by lullabies with the musics (s)he hears around over the time. However, 
environmental stimuli are not the same for each child. At this point, it is possible to observe that 
class differences step in. Since children do not have equal opportunities, some children meet music 
at early ages, while others meet music at later ages. Similarly, some children are not presented the 
chance of learning and performing music, while some children may have this chance at early ages. 
Objective: In the present study, the similarity of the role played by music in the identity development 
of two children coming from two families with different socio-economic levels when they meet 
music and their class differences will be highlighted. To this end, two novels called “Badboy” and 
“Banjo of Destiny” are examined in terms of the above-mentioned context. The novel “Badboy” 
written by Angeliki Darlasi talks about the story of the identity development of a badboy who comes 
from a very poor family and happens to be engaged in theft and bully as a result of poverty into a 
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“musician” after he meets music. Evaluation: The novel “Banjo of Destiny” talks about the story 
of a boy who comes from a very rich family, has all kinds of opportunities but cannot enjoy life and 
find answers to the questions about who he is and his identity development he is looking for after 
the dissociation from the identity his parents expect from him after he meets music. In this regard, 
there are some similarities in two novels in terms of illustrating two children who have very different 
economic points of origin finding their identities with music. Despite the class distinction, music 
transforms both children with similarly positive impacts. Moreover, both children happen to meet 
music and get into a new formation of “self” beginning from this life and rapidly go away from 
their “past selves”. Both in “Badboy” and “Banjo of Destiny”, the story of individuals’ finding 
themselves through music is narrated. Protagonists make their existing but not yet explored poten-
tials actual through music. This is sort of a struggle of self-actualization. Both protogonists go thro-
ugh certain tests in their journey with music. They resist to people who would like to dissuade them 
on their way or drag them to a different path and they struggle for the “self” they would like to be. 
“Badboy” talks about dragging the protogonist, Badboy, into an adverse identity unwittingly, as a 
result of poverty. When Badboy starts stealing and attempts to use a gun to earn his living, he comes 
across with a musician and the musician says that he would give his violin and teach him how to 
play it provided that he gives the gun to him.  From this point on, he prefers giving the gun and 
learning how to play a violin. However, this preference is not welcomed by his gang and Badboy 
somehow splits with the gang. Over the years, Badboy improves himself and starts playing in orc-
hestras and now starts to be called by his own name, Feliks, instead of Badboy. He devotes the rest 
of his life to finding “badboys” and presenting “music” to them. In “Banjo of Destiny”, the prota-
gonist Jeremiah is an unhappy child who has everything he wants as the child of a very rich family. 
It is understood that the main reason of his unhappiness is that he could not find “himself”, does not 
know what he looks for and expects in life and does not find what his family expects from him as 
suitable for him. While Jeremiah walks around one day, he comes across somebody who plays a 
banjo and he admires the sound of the instrument and sets his mind on learning how to play banjo. 
Banjo is expressed as a lower class instrument in the novel and understood to be played by black 
people in general.  His family strongly objects Jeremiah against buying a lower class instrument. 
According to them, their son’s playing banjo is a behaviour of the lower class and poses a risk for 
him to move into the lower class. As his family sees playing piano as a form of performing music 
specific for the upper class, they want him to play piano and learn classical musical pieces. There-
fore, Jeremiah learns how to make banjo by himself and becomes successful despite the objections 
of his family. Jeremiah refuses to display an outstanding performance in playing piano as expected 
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by his family and school administration from him at the talent night show organized by the school 
and comes off the stage and keeps on his life playing banjo. Hence, his parents learn to accept him 
as he is. Conclusions: In both novels, the protagonist is a child and in fact, the child has discovered 
his own identity by learning how to play a musical instrument. Music has helped him find an answer 
to the question who he is. However, the instruments of both protagonists have different characteris-
tics. As banjo is considered as an instrument of the lower class in the setting, the family who is trying 
to be included in the upper class become anxious about it. Namely, banjo represents the “fall” in the 
novel according to the family of the protagonist. While violin represents the rise of Badboy and 
getting rid of the lower class. However, both of the protagonists are just children who would like to 
express themselves through their instruments without aiming to move up or change the social ladder.  
The child approaches to the instrument only as an instrument and with interest and perceives the 
natural meaning of music with his own innocence. In this regard, it is also possible to see how the 
meaning attributed to musical instruments and music is shaped by adults.
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ULUSAL HABER AJANSLARININ TWITTER ÜZERİNDEN  
HABER YAYIMI 1

NEWCASTS OF NATIONAL NEWS AGENCIES ON TWITTER

Duygu DUMANLI KÜRKÇÜ
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin geliş-
mesiyle birlikte gazetecilik sektörü de ciddi biçimde 
değişim ve dönüşüm geçirmektedir. 20. yüzyıl sonla-
rında ortaya çıkan internetin, bilgiye ulaşma, yayma 
ve iletişim konusunda sağladığı olanaklar bu yeni 
teknolojiyi habercilik sektörü için vazgeçilmez bir 
araç konumuna getirmiştir. Günümüzde yeni iletişim 
teknolojileri ile birlikte okuyucular daha fazla habere 
ve haberlerin içeriğine yönelik daha fazla ayrıntılı 
bilgiye ulaşabilmektedirler. Bu çalışmada ulusal 
haber ajanslarının, takipçilerine haber aktarmak için 
sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemek ve 
gündem oluşturma sürecindeki etkisini incelemek 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Anadolu Ajansı, 
Cihan Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve İhlas 
Haber Ajansı gündem belirleme ve sosyal medya 
gazeteciliği açısından incelenmektedir. Söz konusu 
haber ajanslarının Twitter üzerinden yaptıkları pay-
laşımlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeni Medya, 
İnternet Gazeteciliği, Geleneksel Gazetecilik, Haber 
Ajansları

Abstract: With developing new communication 
technologies, the sector of journalism has seriously 
undergone changes and transformations today. Op-
portunities which are provided about having and 
spreading information, communicating by internet 
coming out at the end of 20th century, have made 
this new technology for the sector of journalism as an 
indispensable instrument. Today readers have reached 
at more news and more detailed information about 
the content of news owing to new communication 
technologies. This study aimed to determine social 
media usage levels of national news agencies in order 
to give news to their followers and analyze its effects 
in the process of making agenda. Within this scope, 
Anadolu Agency, Cihan News Agency, Dogan News 
Agency and İhlas News Agency were analyzed in 
terms of agenda setting and social media journalism. 
Shares of the relevant news agencies on Twitter were 
studied with the method of content analysis as well. 
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1.GİRİŞ

İnternet, doğası gereği oluşturduğu hız, güncel-
lenebilirlik, etkileşim, düşük maliyet gibi avan-
tajlarının yanı sıra multimedya özelliği sayesinde 
geleneksel medya karşısında önemli bir iletişim 
aracı konumundadır. İnternetin hızla gelişen yapısı 
ve özellikle de web 2.0, sosyal pratikleri dijitalleş-
tirerek sosyal medyanın temelini oluşturmuştur. 
Bu dijitalleşme iletişimin hızını artırarak birçok 
alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da ciddi 
biçimde değişim yaratmıştır. Web 2.0 ve sosyal 
medya öncesinde, geleneksel kitle iletişim araçları 
içerikleri izleyicilerin önüne medya grupları tara-
fından önceden hazırlanmış biçimde sunmaktaydı. 
Bu durumda geleneksel medya izleyicileri pasif 
ve edilgen konumdaydılar. Sosyal medya öncesi 
dönemde medya iletişimi, etkileşimden uzak ve tek 
taraflı olarak iletişimden ziyade iletim biçiminde 
gerçekleşmekteydi.

Castells sosyal medyayı oluşturan en önemli 
unsurları; sosyal medyanın bilgisayar ağlarından 
oluşması, dijital olması, mesaj gönderenin bu 
gönderiyi küresel çapta gerçekleştirebilmesi ve 
küresel boyutta etkileşime olanak tanıması olarak 
tanımlamıştır (Castells, 2007: 248). Evans’a göre 
sosyal medya, bilginin demokratize edilmesi; içe-
rik okuyucusu konumunda olan bireylerin içerik 
üreticisi ve yayıncısı konumuna dönüşmeleridir 
(Gönenli ve Hürmeriç, 2012: 214). Bu bağlamda 
sosyal medya, insanların duygu ve düşüncelerini 
dünya çapında paylaşmasına olanak tanıyan, onları 

içerik tüketicisinden içerik üreticisine dönüştüren 
ve bireyler arası etkileşimi arttıran bir medyadır.

Sosyal medya kavramı, insanların daha çok 
haberleşme ve iletişim için ağ teknolojilerini 
kullanmalarını ifade etmektedir. Günümüzde 
sosyal medya kavramı, tekelleşmeye ve küresel-
leşmeye karşı olan bireylerin kendi haberlerini 
bizzat kendilerinin ürettiği bir kitle iletişim aracı 
olarak ortaya çıkmıştır (Gündüz ve Pembecioğlu, 
2013: 338). Sosyal medya zaman ve mekân 
sınırlarını ortadan kaldırarak ve tekelleşmenin 
önüne geçerek bireylere fikirlerini ifade edip 
bu fikirleri milyonlara yaymasına imkan veren 
bir yapıya sahiptir. Bu sosyal paylaşım ağları 
arasında Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
YouTube, MySpace, Google+, Vine, LinkedIn, 
Pinterest, Periscope, Flicker vb. yer almaktadır 
ve her geçen gün kitleleri peşinden sürükleyen 
yeni sosyal ağlar yaşamımıza girmektedir.

İnternet üzerine kurulu olan dijital medya, ge-
leneksel medyanın (kitap, gazete, dergi, radyo, 
televizyon vs.) aksine interaktif yapısı nedeniyle 
yapımcı ve yayıncıların ileri sürdüğü içeriği değil, 
içeriğin kullanıcı nüfuslu olarak şekillenmesi-
ni sağlamaktadır. Teorik olarak bu şu anlama 
gelmektedir; kullanıcılar medya ortamlarında 
yepyeni bir yaklaşım geliştirebilir, hangi kanalı 
ve hangi içeriği kullanacağı konusunda giderek 
seçici olmaya başlayabilir. Bu özellik medya pro-
düktörleri ve kitleleri arasındaki kurulmuş ilişki 
düzeyi yani yayın modeli üzerine sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Medya prodüktörleri ve yayıncılar, 
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kullanıcılarla kurulan iletişimde artık kontrolü 
ele alamamaktadırlar. Yeni medyada artık içeriği 
istediği şekilde elde etme ve tüketme kullanıcı-
ların tercihine bırakılmıştır (Olsson, 2006: 115).

Ağ bağlantılı yeni medya, haber okuyucularının 
gündemi kişiselleştirilmiş bir bağlamda daha 
iyi anlamalarını sağlamaktadır. Böylece haberi, 
okuyucunun gözünde klasik medyanın şu anda 
yapabildiğinden daha fazla anlaşılır hale getirmek-
tedir (Pavlik, 1998: 10). Ağ bağlantılı yeni medya 
sayesinde kullanıcılar tek taraflı enformasyon 
akışından kurtularak kendi fikirlerini, yorumlarını 
aktarabilecekleri çift yönlü iletişim kurma imkânına 
kavuşmuşlardır. Ayrıca yeni medya okuyuculara 
içeriklerden kendi ilgi alanlarına girenleri takip 
edebilme imkânı sunmasıyla birlikte içerikleri 
kişiselleştirme imkanı tanımaktadır. Yeni iletişim 
teknolojileri ile geleneksel gazetecilik yerini internet 
temelli sosyal medya gazeteciliğine bırakmaktadır. 
Günümüzde özellikle genç neslin zamanlarının 
çoğunu sosyal medya üzerinde geçirmeleri ve 
herhangi bir konuda bilgi almak istediklerinde 
sosyal medyaya başvurmaları, haber kuruluşla-
rını söz konusu sosyal medya mecralarını aktif 
kullanmaya yöneltmiştir.

Sosyal medya mecralarından biri olan Twitter, 
siyasetçiler, gazeteciler, yurttaşlar, medya ku-
ruluşları ve haber ajansları gibi zengin bir kul-
lanıcı profiline sahip olması nedeniyle dikkat 
çekmektedir. Kullanıcılar ile doğrudan iletişime 
geçmek, bağlantı ekleyerek haber içerikleri hak-
kında detaylı bilgi aktarmak, hahstag kullanarak 

tartışma konuları ve gündem oluşturmak gibi 
nedenlerle Twitter, medya kurumları tarafından 
etkin biçimde kullanılmaktadır.

2. SOSYAL MEDYA HABERCİLİĞİ

Günümüzde bireyler internetin sunduğu olanak-
lar aracılığı ile sosyal medyayı, sosyalleşmek, 
eğlenmek, haberleşmek ve iletişim kurmak için 
etkin biçimde kullanmaktadırlar. Sosyal medya, 
kullanıcılarına çeşitli içerik türlerini kendilerinin 
üretmesine ve yayınlamasına izin veren etkile-
şimli yapısı nedeniyle her geçen gün gelişim 
göstermekte ve daha fazla kullanıcı sayısına sahip 
olmaktadır. Facebook, Pinterest, Youtube, Twitter 
ve Instagram kullanıcılar tarafından en çok tercih 
edilen sosyal medya ortamlarıdır.

Lerman’a göre sosyal medyanın ortak özellikleri 
arasında; kullanıcıların çeşitli medya türlerinde 
içerik oluşturabilmesi, bu içerikleri oylayabil-
mesi, değerlendirebilmesi, ortak ilgilere sahip 
toplulukları bir araya toplayabilmesi ve ağlar 
oluşturabilmesi bulunmaktadır (Çetinkaya vd., 
2015: 155). Sosyal paylaşım ağları, bireylerin 
toplum içerisinde kendilerini ifade etmelerini 
sağlamakta, onları içerik üreten, aktif, yaratıcı 
ve katılımcı bireyler haline getirmektedir. 

Yeni medyanın temel unsurlarından biri olan 
sosyal paylaşım ağları gerek bireysel, gerekse 
de kitlesel etkileşime imkân tanımaktadır. Yeni 
medyada haber-bilgi akışı daha kolay ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştiği için sosyal paylaşım ağları 
bireylere daha demokratik bir katılım imkanı 
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sunmaktadır. Ancak bu demokratik katılım ortamı 
beraberinde dezenformasyon ve manipülasyon 
gibi sorunları da getirmektedir. Dezenformasyon 
sorunu özellikle sosyal paylaşım ağlarında ortaya 
çıkmaktadır (Kırık ve Domaç, 2014: 416).

Deuze’e göre yeni medya gazeteciliği, medya 
profesyonellerine sınırsız kaynaklar ve teknolojik 
olanaklar sunan, internet üzerinde gerçekleştirilen 
bir gazetecilik türüdür. Sosyal medya gazetecili-
ği, basılı ve radyo-televizyon yayıncılığı yapan 
medyanın mantığından farklı olarak ayırt edici 
bir medya mantığı tarafından şekillendirilen 
internette haber içeriği toplama ve bu içeriği 
sosyal paylaşım ağları üzerinden dağıtma biçimi 
olarak tanımlanan gazetecilik türüdür (Erdoğan, 
2014: 82).

Günümüzde çevrimiçi ağların gelişmesi sonu-
cunda yeni bir gazetecilik formu olan sosyal 
medya gazeteciliği doğmuştur. Gody’e göre 
sosyal medya gazeteciliği, vatandaşa nasıl ulaşılır, 
vatandaşın şikâyetleri ve beklentileri nasıl din-
lenilir ve vatandaşların da haber kaynağı olarak 
bizi dinlemesi nasıl sağlanır gibi sorulara yanıt 
vermektedir (Gody, 2014: 142). Bu bağlamda 
sosyal medya gazeteciliği sunduğu imkânlarla 
geleneksel gazeteciliğe alternatif olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır. Ayrıca sosyal medya 
gazeteciliğinin kullanım alanı yaygınlaştıkça ve 
her geçen gün kullanıcı sayısı arttıkça geleneksel 
medyanın gündem belirleme gücünü elinden 
almayı başardığı görülmektedir (Kürkçü, 2016a: 
88). Özellikle kamuoyunu etkileyen ve kamu 

vicdanına seslenen toplumsal olayların sosyal 
medya üzerinde etkili yansımaları olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle sosyal medya gazeteciliği, 
gündem oluşturma ve paylaşım sıklığı açısından 
ele alındığında insanların seslerini duyurabildiği 
yeni bir mecra haline gelmektedir.

Ogilvy’nin SurveyMonkey ile birlikte yaptığı 
Türkiye’de İçerik Pazarlamasına Tüketici Bakışı 
adlı araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 
%67,49’u çevrimiçi ortamda ilgilerini çeken 
bir içerik bulduklarında bunu sosyal medyada 
paylaşacaklarını belirtmişlerdir. Sosyal medya 
kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan içerik 
türlerinin başında %37,65 oranı ile “köklü saygın 
bir medya kuruluşunun yayınladığı içerikler” 
gelmektedir. Bu durum sosyal medya kullanıcı-
larının içerik paylaşımında bulunurken yayıncıya 
dikkat ettiğini ve saygın medya kuruluşlarından 
gelen içeriklere güvendiklerini göstermektedir. 
Katılımcıların %39.12’si ürünler, teklifler veya 
haberler hakkında bilgi edinmek amacıyla sosyal 
medyada kuruluşları takip ettiklerini belirtmişler-
dir. Ayrıca katılımcıların %38.88’i içerik gerçek 
veya güvenilir olduğunda, %33.74’ü ise içerik 
bilgilendirici ve faydalı olduğunda bir kuruluşun 
içeriğine olumlu tepki gösterdiklerini belirtmiş-
lerdir.1 Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya 
kullanıcılarının içerik paylaşımında bulunurken, 
bilgilendirici nitelikli içerikleri güvenilir yayıncılar 

1  https://pro.webrazzi.com/icerik/pazarlama/ icerik-
pazarlamasina-turkiyede-tuketici-bakisi-anket-
sonuclari, Erişim Tarihi: 18.05.2016
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ve haber kaynaklarından aktardıklarını söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda haber ajansları, sosyal 
medya üzerinden haber paylaşımında bulunurken 
içeriğin güvenilir olmasına dikkat etmelidir. Haber 
ajansları haberi ilk duyuran kurum olmaktan zi-
yade haberin birkaç kaynaktan doğrulanmasına 
özen göstermelidirler. Ayrıca paylaşılan içeriklerin 
güvenilir, bilgilendirici ve faydalı olması duru-
munda sosyal medya kullanıcıları söz konusu 
içeriğin kaynağına olumlu tepki vermektedirler.

Hume, haberi farklı kaynaklardan teyit etme 
kuralını göz ardı eden “diğer gazetelerden önde 
olmak” kavramının pazar değerini sorgulamaktadır. 
Hume’a göre hiçbir okuyucu haberi ilk kimin 
verdiğini hatırlamamaktadır. Hume’a göre haberin 
gerçekliğine ve doğruluğuna önem vermemek söz 
konusu haber kaynağının güvenirliğini baltalayan 
bir durumdur. Haber ajanslarının, haber ve bilgi 
almak için her zaman güvenilir ve ulaşılabilir bir 
alan sunması gerekmektedir (Hume’dan aktaran: 
Kürkçü, 2016b: 108).

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması 2015 sonuç-
larına göre; internet kullanan bireylerin %80,9’u 
sosyal medya üzerinden içerik paylaşımı, %70,2’si 
online haber, gazete ya da dergi okuma, %66,3’ü 
sağlıkla ilgili bilgi arama, %62,1’i kendi oluştur-
duğu (metin, görüntü, fotoğraf gibi) içerikleri bir 
web sitesinde paylaşmak amacıyla internetten 
yararlanmaktadır.2 Bu çalışma sonuçları da bi-

2  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id= 1028, 
Erişim Tarihi: 25.04.2016

reylerin sosyal medya üzerinden kendi ürettikleri 
içerikleri ve güncel gelişmeleri paylaştıkları ve 
sosyal medyayı bilgi kaynağı olarak kullandık-
larını göstermektedir.

Pew Araştırma Merkezi’nin, sosyal medyaya 
ilişkin veri elde etmek amacıyla her yıl düzenli 
olarak yaptığı “Mobile Messaging and Social 
Media 2015” adlı araştırma raporunda, sosyal 
medyayı takip eden yetişkinlerin %72’sinin 
Facebook, %31’inin Pinterest, %28’inin Instagram, 
%25’inin LinkedIn, %23’ünün Twitter kullandığı 
görülmektedir.3 Ayrıca kullanım sıklığına ba-
kıldığında Facebook kullanıcılarının %70’inin, 
Instagram kullanıcılarının %59’unun ve Twitter 
kullanıcılarının ise %38’inin siteye her gün gir-
dikleri sonucuna ulaşılmıştır.

New York Times’ın 2014’te kamuoyuna sızan 
‘İnovasyon Raporu’nda okuyucuların sadece 
üçte birinin haber sitelerine doğrudan geldiği, 
çoğunun Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 
ağları üzerinden haber sitelerine yönlendirildiği 
dikkat çekmiştir. Bu nedenle birçok haber sitesi 
kurumsal web sayfalarını sürekli güncellemenin 
yanı sıra sosyal medya ağlarında kullanıcıların 
dikkatlerini çekme ve ön plana çıkma yollarını 
aramaya başlamışlardır. Diğer taraftan yapılan 
araştırmalara göre sosyal medya ağlarından gelen 
okuyucuların doğrudan gelenlere oranla haber 
sitelerinde çok daha az vakit geçirdikleri, haberlere 

3 http://www.pewinternet.org/2015/08/19/ mobile-
messaging-and-social-media-2015/, Erişim Tarihi: 
02.05.2016
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ilişkin linklere tıklamadan çıktıkları görülmüştür 
(Kalsın, 2016: 81). Günümüzde bireyler ilgi 
alanlarına giren güncel gelişmeleri sosyal medya 
hesaplarından paylaşmakta ve linkler aracılığı ile 
sosyal medya üzerinden haber sitelerine ulaşarak 
bilgi almayı tercih etmektedirler.

Pew Araştırma Merkezi Gazetecilik Projesi, 
Facebook ve Twitter kullanıcılarının çoğunun 
bu sosyal ağlar üzerinden haber almayı tercih 
ettiklerini açıklamıştır. Ayrıca Reddit, Google+, 
YouTube, Linkedln ve Instagram gibi platform-
larda haber kaynakları arasında yer almaktadır 
(Kalsın, 2016: 80).  

New York Üniversite’si gazetecilik profesörü 
Jeff Jarvis, sosyal medya haberciliği ile ilgili 
olarak; geçmişte gazetecilerin bilginin dayanağı 
ve sağlayıcısı konumunda olduğunu günü-
müzde ise tablonun değiştiğini ve insanların 
çevrelerinden bilgi alarak bunu sosyal medya 
aracılığı ile paylaştıklarını böylece haber üretim 
sürecine dâhil olduklarını ifade etmiştir. Jarvis’e 
göre sosyal medya haberciliğinde gazetecilerin 
söz konusu paylaşımlara değer katması, bilgiyi 
doğrulaması, açıklamalar eklemesi ve insanları 
eğitmesi gerekmektedir. Ayrıca bu işleri daha 
verimli şekilde yapmak için yeni iş modellerine 
ihtiyaç vardır.4 Jarvis’e göre yeni iş modelleri 
eski basın anlayışıyla çalışmadığı için insanları 
anlayan, onları birey olarak görüp neye ihtiyaç 

4 http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/ 
sosyal-medya-haberciligi-degistirdi, Erişim Tarihi: 
08.05.2016

duyduklarını tespit eden ve herkesin duyduğu 
bildiği haberleri tekrar tekrar vermek yerine 
linkler aracılığı ile konuya farklı bakış açıları 
getiren bir yapıya sahiptir.

Pew Araştırma Merkezi’nin “How do Americans 
use Twitter for News?” adlı araştırma sonuçlarına 
göre Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi 
Twitter’ı haber alma platformu olarak kullan-
maktadır. Pew Araştırma Merkezi söz konusu 
çalışmayı bireylerin hangi haberleri tweetledik-
lerini ve kaç haber organizasyonu hesabını takip 
ettiklerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre kullanıcılar Twitter’da 
haber paylaşımında bulunduklarında doğrudan 
gönderiye oranla retweet yapmayı daha fazla tercih 
etmektedirler. Ayrıca Twitter kullanıcılarının en 
fazla paylaşımda bulundukları haber kategorilerine 
bakıldığında ilk sırada %28 ile eğlence haberleri, 
ikinci sırada %25 ile spor haberleri ve %17 ile 
hükümet ve politika haberleri yer almaktadır.5

2.1. TWITTER ve HABER YAYIMI

Twitter, kullanıcılarına paylaşımda bulunma ve 
diğer kullanıcıların paylaşımlarını görme imkânı 
veren ücretsiz bir sosyal ağ ve mikroblogging 
sitesi olarak tanımlanabilir. Sosyal paylaşım ağ-
ları içerisinde Twitter, kullanıcılar tarafından en 
çok kullanılan ortamların başında gelmektedir. 
Twitter üyeleri, takipçilerine 140 karakterlik 

5 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/ 
08/19/how-do-americans-use-twitter-for-news/, 
Erişim Tarihi: 14.05.2016
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kısa mesajlarla ne yaptıkları, nerede oldukları ya 
da ne düşündükleri hakkında bilgi vermektedir. 
Twitter, tweet denilen anlık mesajlar aracılığı ile 
kişisel düşüncelerin, yaratıcı fikirlerin, güncel 
olayların ve haberlerin hızla yayılmasını sağlayan 
bir mikroblog olarak tanımlanmaktadır. 

Twitter’ın sunduğu 140 karakterlik mesaj uzunluğu, 
hem bireysel hem de profesyonel etkinliklerin 
düzenli bir şekilde güncellenebilmesi bakımından 
kullanıcılara içerik tazeliği bakımından avantaj 
sağlamaktadır. Twitter’da içeriklerin anlık olarak 
güncellenmesi, onun kişiler arası kullanımdan, 
kriz iletişimine, politik tartışmalara kadar geniş 
bir yelpazede kullanım alanı bulmasına imkan 
tanımaktadır. (Çetinkaya vd., 2015: 156). Ayrıca 
haberlere ve gündeme hızlı bir şekilde ulaşabil-
mek ve gelişmelerden haberdar olmak amacıyla 
da Twitter kullanıcılar ve haber organizasyonları 
tarafından takip edilmektedir.

Deller’a göre Twitter kullanım şekli olarak, gele-
neksel medya kanallarının yerini almamakta, hatta 
kullanıcılarına daha geniş çaplı medya alanlarına 
erişim imkanı sağlayarak geleneksel medya 
kanallarını tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. 
(Çetinkaya vd., 2015: 156). Bu durum Twitter’ın 
geleneksel yazılı basınile birlikte destekleyici bir 
yan medya unsuru olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Sosyal medya haberciliğinin öneminin farkında 
olan Twitter son dönemlerde Moments uygula-
masını faaliyete geçirmiştir. Bu yenilikle birlikte 
Twitter gündemi ile ilgili popüler tweetler ve 

haberler tek bir yerde toplanmaktadır. Diğer bir 
deyişle hashtag sisteminden farklı olarak bu sis-
temde konu ile ilgili tweetler, haberler, videolar 
ve fotoğraflar tek bir sekme altında kategorilere 
ayrılmış halde görüntülenebilmektedir (Kalsın, 
2016: 82).

Benkler, Twitter’ı medya araçlarının ve izleyici-
lerinin karşılıklı olarak birbirine bağlantılı olduğu 
yeni bir haber sisteminin parçası olarak tanım-
lamıştır. Neuberger, Hofe ve Nuernbergk (2016: 
452)’e göre günümüzde gazetecilik, geleneksel 
kitle medyasında olduğu gibi haber kaynakları 
ve kamu arasında merkezi, güçlü bir arabulucu 
rolüne sahip değildir. Diğer bir deyişle internette 
gazetecilik eşik bekçisi gibi işlev görmektedir.

Bireylerin sürekli haber alma ihtiyacına karşılık 
veren Twitter, anlık gelişmeleri ve olayları sahip 
olduğu yüksek kullanıcı sayısı ve küresel çapta 
bütün dünyaya ulaşma imkânı nedeniyle en çok 
tercih edilen yeni medya kanalı haline gelmiştir. 
Twitter, haber toplama, yayma ve tüketim rolü için 
büyük bir ilgiyi üzerinde toplayarak haberciliğin 
bilinen sınırlarını da değişime zorlamıştır. Twitter 
sayesinde artık haberler, haber ajanslarından so-
kağa, hatta evimizin oturma odasında yaptığımız 
anlık paylaşımlara dönüşerek yeni bir yayıncılık 
yapısına dönüşmektedir (Meriç, 2015: 36-37).

Hermida, Twitter’ı bireysel haber takibi konusunda 
gazetecilik ile özdeşleştirmektedir. Hermida’ya göre 
kullanıcılar önemli gördükleri ya da yaşadıkları 
olayları akıllı telefonları aracılığı ile Twitter’dan 
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paylaşarak yurttaş gazeteciliğine katkıda bulun-
maktadırlar. Bu nedenle Twitter’da önemli haber-
lerin yanı sıra sıradan olaylar da bulunmaktadır. 
Hermida Twitter’ın, haber ajansları tarafından, son 
dakika haberlerinin hızlı bir biçimde yayımında 
kullanılan önemli bir mekanizma olarak kabul 
edildiğini belirtmiştir (Hermida, 2010: 298-299).

Hermida’nın görüşlerine benzer şekilde Neuberger, 
Hofe ve Nuernbergk, Twitter’ı bağlantı kurmak 
amaçlı bir sosyal ağ gibi görmediklerini, aksine 
enformasyon ve flaş haber yayımı için işlev gösteren 
bir sosyal ağ olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 
Twitter hesaplarındaki birbiriyle bağlantılı ağ 
yapısı, haberlerin hızlı şekilde yayılmasına imkan 
tanımakta ve böylece enformasyon akışının dina-
mikleri hızlanmaktadır. Busemann ve Gscheidle’e 
göre Twitter kullanıcıları, iletilen haberlerin retweet 
yoluyla diğer kanallara yayılması konusunda ço-
ğaltıcılar olarak işlev görmektedirler (Neuberger 
vd., 2016: 451-452). Dolayısıyla Twitter kullanı-
cıları, haberin yayımı konusunda aktif rol oynayan 
bireyler konumuna geçmektedir.

Twitter kullanıcılarına olduğu kadar profesyonel 
gazeteciler için de çok farklı kullanım olanakları 
sunmaktadır. Neuberger, Hofe ve Nuernbergk 
(2016: 452-453), Twitter kullanımı açısından beş 
boyut tanımlamışlardır: 

(1)Gazeteciler Twitter üzerinden kendi kişisel 
websitelerinin ya da blog sitelerinin reklamını 
yapmaktadırlar. Gazeteciler paylaştıkları tweet-
lerde kişisel websitelerine link vermektedirler.

(2)Twitter sayesinde gazeteciler, güncel haber 
olaylarını olay yerinden gerçek zamanlı ola-
rak haberleştirmektedirler. Twitter aracılığıyla 
doğrudan olay yerinden canlı haber bildirimi 
sağlamaktadırlar.

(3)Twitter üzerinden gazeteciler, halktan vatan-
daşlarla doğrudan etkileşime girebilmekte ve bilgi 
paylaşımında bulunabilmektedirler.

(4)Gazeteciler paylaşımlarına yönelik takipçi tep-
kilerini ve başka iletişimleri izleyebilmektedirler. 

(5)Gazeteciler Twitter’ı kullanarak haber öykü-
lerini incelemekte ve olaylara ilişkin araştırmalar 
yaparak enformasyon toplayabilmektedirler.

Twitter, profesyonel gazetecilere işlerini yap-
mada sayısız kolaylık ve hız sağlamaktadır. 
Tüm bu sayılanların dışında gazeteciler haber 
konusu olan olay yerinde bulunmasalar dahi 
olayın görgü tanıklarıyla yine Twitter üzerinden 
etkileşime geçebilmektedirler. Böylece habere 
ilişkin kaynaklardan bilgi toplama bakımından 
da gazetecilere kolaylık sunmaktadır.

Haber ortamı olarak Twitter, hem kullanıcılar 
hem de medya profesyonelleri ve haber ajansları 
tarafından güncel gelişmeleri eş zamanlı biçimde 
kamuoyuna aktarmak ve haber yaymak amacıyla 
etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yönüyle 
Twitter, takipçilerine her zaman güncel haberleri 
aktaran bir haber medyası rolünü üstlenmiştir.  
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3. ARAŞTIRMA

Amaç, Kapsam ve Metodoloji

Haber üretiminin önemli bir parçası olan haber 
ajansları, haber aktarımında Twitter’ı kullanarak 
daha geniş kitlelere ulaşmaktadırlar. Bu araştır-
mada, Anadolu Ajansı (AA), Cihan Haber Ajansı 
(CHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber 
Ajansı (İHA)’nın haber yayma amacıyla Twitter 
kullanım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla 2016 yılı Ocak ayı boyunca haber 

ajanslarının Twitter’daki paylaşımları kaydedilmiş 
ve analiz edilmiştir. Analiz sırasında haber ajans-
larının tweet ve retweet sayıları, retweet ettikleri 
kullanıcılar, tweetlerde görsel kullanımları, zaman 
dilimlerine göre tweet yoğunlukları, tweetlerde 
hashtag kullanımları ve paylaşım yaptıkları haber 
kategorileri incelenmiştir.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda veril-
mektedir.

Tablo 1. Tweet ve Retweet Sayıları

Haber Ajansları Doğrudan Gönderi 
Sayısı Retweet Sayısı Toplam Tweet 

Sayısı

Anadolu Ajansı 3237 95,6% 149 4,4% 3386

Cihan Haber Ajansı 2434 78,1% 683 21,9% 3117

Doğan Haber Ajansı 3016 99,1% 27 0,9% 3043

İhlas Haber Ajansı 1260 99,9% 1 0,1% 1261

Toplam 9947 92,0% 860 8,0% 10807

Çalışmanın yapıldığı 2016 yılı Ocak ayı boyunca 
Anadolu Ajansı 3386 tweet, Cihan Haber Ajansı 
3117 tweet, Doğan Haber Ajansı 3043 ve İhlas 
Haber Ajansı’na ait 1261 tweet olmak üzere 
toplam 10807 tweet toplanmıştır. İhlas Haber 
Ajansı, 1260 doğrudan gönderi sayısına karşılık 
gelen %99,9 doğrudan gönderi oranı ilk sırada 
yer alırken, Doğan Haber Ajansı %99,1 doğrudan 

gönderi oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu 
durum İHA’nın DHA’na göre daha az retweet 
yapmasından kaynaklanmaktadır. Cihan Haber 
Ajansı ise 2434 doğrudan gönderi sayısına kar-
şılık gelen %78,1 doğrudan gönderi oranı ile 
son sırada yer almaktadır. Bu durum CHA’nın 
diğer haber ajanslarına göre daha fazla retweet 
yapmasından kaynaklanmaktadır.
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 2. Retweet Sayıları ve Retweet Yapılan Twitter Hesapları

Haber Ajansları Toplam Retweet 
Sayısı Retweet Yapılan Adresler Retweet 

Sayısı  Oranı

Anadolu Ajansı 149

@aa_spor 58 38,9%

@anadoluagency 44 29,5%

@aa_russian 24 16,1%

@aa_arabic 9 6,0%

@IstPhotoAwards 4 2,7%

@aa_persian 3 2,0%

@aa_finans 2 1,3%

@anadoluimages 2 1,3%

@aa_french 2 1,3%

@aa_kurdish 1 0,7%

Cihan Haber Ajansı 683

@Cihan_Dishaber 266 38,9%

@Cihan_Video 167 24,5%

@Cihan_Ekonomi 118 17,3%

@Spor_Cihan 84 12,3%

@Cihan_Politika 47 6,9%

@Zaman_Pazar 1 0,1%

Doğan Haber Ajansı 27
@DHA_SPOR 22 81,5%

@dogannewsagency 5 18,5%

İhlas Haber Ajansı 1 @iha_spor 1 100%

İncelenen haber ajansları içerisinde en çok 
retweet paylaşımında bulunan Cihan Haber 
Ajansı’nın paylaştığı 3117 tweetten 683 tanesi 
retweet olarak paylaşılmıştır. En çok retweet 
edilen hesap, CHA’nın dünya gündemine ilişkin 
haber paylaşımı yapan @Cihan_Dishaber hesabı 
olmuştur. Bunu CHA’nın video yayını yapan @
Cihan_Video hesabı, ekonomi haberi paylaşımı 

yapan @Cihan_Ekonomi hesabı, spor haberi 
paylaşımı yapan @Spor_Cihan hesabı ve siyaset, 
politika haberleri aktaran @Cihan_Politika hesabı 
takip etmektedir.

Haber ajansları içerisinde 149 tweet paylaşımı ile 
ikinci sırada yer alan Anadolu Ajansı’nın en çok 
retweet ettiği hesap AA’nın spor haberi paylaşımı 
yapan @aa_spor hesabı olmuştur. Bunu Anadolu 
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Ajansı’nın İngilizce yayın yapan @anadoluagency 
hesabı ve Rusça yayın yapan @aa_russian hesabı 
takip etmektedir. Ayrıca Anadolu Ajansı’nın Arapça, 
Farsça ve Fransızca yayın yapan hesaplarının 
paylaşımları da retweet edilmektedir.

Doğan Haber Ajansı ise yoğun olarak, spor haberi 
paylaşımı yapan @dha_spor hesabının paylaşımlarını 

retweet etmekle birlikte az da olsa İngilizce haber 
paylaşımı yapan @dogannewsagency hesabının 
paylaşımlarını da retweet etmektedir. İhlas Haber 
Ajansı’nın diğer haber ajanslarına göre en az ret-
weet yaptığı belirlenmiştir. İHA’nın paylaştığı 1261 
tweetten sadece biri retweet olarak paylaşmıştır, 
bu retweet İHA’nın spor haberi paylaşımı yapan 
@iha_spor hesabıdır.

Tablo 3. Paylaşımlarda Görsel Kullanımı

Haber Ajansları Fotoğraf/Resim Sayısı Video Sayısı Toplam Tweet

Anadolu Ajansı 3043 89,9% 36 1,1% 3386

Cihan Haber Ajansı 3101 99,5% 0 0,0% 3117

Doğan Haber Ajansı 3015 99,1% 0 0,0% 3043

İhlas Haber Ajansı 1252 99,3% 0 0,0% 1261

Toplam 10411 96,3% 36 0,3% 10807

Haber Ajanslarının paylaşımlarındaki fotoğraf/resim 
ve video sayıları incelendiğinde sadece Anadolu 
Ajansı’nın paylaşımlarında fotoğraf ve resim gibi 
sabit görseller dışında videolara yer verdiği dikkat 
çekmektedir. AA’nın paylaşımlarının %89,9’unda 
fotoğraf ve resimlere, %1,1’inde ise videolara yer 
verilmektedir. Paylaşılan videolar genel olarak 20 
ile 30 saniye arasında sürelere sahiptir.

CHA’nın paylaşımlarının %99,5’inde, İHA’nın 
%99,3’ünde ve DHA’nın %99, 1’inde fotoğraf 
ve resim gibi görsellere yer verildiği, ancak vide-
olara yer verilmediği görülmektedir. Yer verilen 
görsellerin yaklaşık üçte biri hareketli gif, yaklaşık 
üçte ikisi ise sabit fotoğraftır. Hareketli gif olarak 
paylaşılan görseller YENİ, SON DAKİKA ve 
FLAŞ başlıklarıyla okuyucunun ilgisini çekmek 
için kullanılmaktadır.
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Tablo 4. Zaman Dilimlerine Göre Tweet Sayıları

Haber Ajansları 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00  

Anadolu Ajansı 156 4,8% 654 20,2% 1430 44,2% 997 30,8% 3237

Cihan Haber Ajansı 85 2,7% 712 22,8% 1386 44,5% 934 30,0% 3117

Doğan Haber Ajansı 56 1,9% 766 25,4% 1268 42,0% 926 30,7% 3016

İhlas Haber Ajansı 10 0,8% 364 28,9% 549 43,5% 338 26,8% 1261

Toplam 307 2,9% 2496 23,5% 4633 43,6% 3195 30,1% 10631

Çalışmada incelenen haber ajanslarının Twitter’ı 
yoğun olarak kullandıkları zamanı belirlemek 
amacıyla 24 saatlik gün, 4 zaman dilimine bölün-
müş ve her bir zaman dilimde paylaşılan tweet 
sayısı hesaplanmıştır. Dört haber ajansı da gün 
içindeki haberlerin önemli bir kısmını öğleden 
sonra (12:00-18:00) paylaşmaktadırlar. Bunu 

sırasıyla akşam saatleri (18:00-24:00) ve öğleden 
önce (06:00-12:00) takip etmektedir. Okuyucuların 
genellikle uykuda olduğu gece saatleri (00:00-
06:00) ise en az paylaşım yapılan zamandır. Gece 
saatlerinde siyaset, ekonomi ve spor konularında 
haber üretiminin olmaması en büyük etkendir.

Tablo 5. Paylaşımlarda Yer Verilen Hashtag Sayısı ve Hashtag İsmi

Haber Ajansları Hashtag 
Sayısı Hashtag İsmi Kullanım 

Sayısı

Anadolu Ajansı 662

#başbakandavutoğlu 146

#cumhurbaşkanıerdoğan 130

#suriye 31

#madaya 23

#aa 17

#rusya 16

#iran 13

#cenevre 13

#cizre 11

#sultanahmet 10
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Cihan Haber Ajansı 445

#ençokokunanlar 173

#kar 10

#beşiktaşınmaçıvar 10

#trabzonspor 7

#istanbul 6

#galatasaray 6

#sondakika 5

#patlama 5

#arda 5

#nba 5

Doğan Haber Ajansı 0   

İhlas Haber Ajansı 290

#sondakika 182

#flaş 91

#sicakgelişme 8

#whatsapp 3

#facebook 2

#trabzonspor 1

#gaziantepspor 1

#muhammetdemir 1

Tweetleri sınıflandırmak ve arama sırasında daha 
kolay bulunmasını sağlama için kullanılan hash-
tag bir konu ya da kişi hakkında bilgi birikimi 
oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum konu ya 
da kişi hakkında yazılan tweetlerin izlenmesini 
kolaylaştırmaktadır. Haber ajanslarının hashtag 
kullanımları incelendiğinde 662 hashtag sayısı ile 
Anadolu Ajansı ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 
445 hashtag sayısı ile Cihan Haber Ajansı, üçüncü 
sırada 290 hashtag sayısı ile İhlas Haber Ajansı 

yer almaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde 
Doğan Haber Ajansı’nın paylaşımlarında hashtag 
kullanmaması dikkat çekmektedir. AA’nın hashtag 
paylaşımları #başbakandavutoğlu, #cumhurbaşka-
nıerdoğan, #suriye gibi siyasi ve politika ağırlıklı 
iken CHA’nın ve İHA’nın hashtag paylaşımlarının 
#ençokokunanlar, #beşiktaşınmaçıvar, #sondakika, 
#flaş vb gibi gündem ağırlıklı olduğu görülmektedir.
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Tablo 6. Paylaşımda Bulunulan Haber Kategorileri

Haber 
Kategorileri Anadolu Ajansı Cihan Haber 

Ajansı
Doğan Haber 

Ajansı
İhlas Haber 

Ajansı

Dünya 836 24,7% 530 17,0% 216 7,1% 46 3,6%

Ekonomi 189 5,6% 177 5,7% 103 3,4% 24 1,9%

Kültür-Sanat 101 3,0% 112 3,6% 37 1,2% 8 0,6%

Magazin 14 0,4% 75 2,4% 82 2,7% 127 10,1%

Sağlık 54 1,6% 118 3,8% 73 2,4% 17 1,3%

Siyaset 1066 31,5% 583 18,7% 584 19,2% 297 23,6%

Spor 67 2,0% 180 5,8% 280 9,2% 80 6,3%

Teknoloji 37 1,1% 112 3,6% 7 0,2% 21 1,7%

Yaşam 1022 30,2% 1230 39,5% 1661 54,6% 641 50,8%

Toplam 3386 100% 3117 100% 3043 100% 1261 100%

Çalışmada incelenen haber ajanslarının payla-
şımlarında yer verdikleri haber kategorileri ve 
frekans değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Elde 
edilen verilere göre Anadolu Ajansı, Twitter 
üzerinden en çok siyaset ile ilgili haberleri pay-
laşmaktadır. Siyaseti, sırasıyla yaşam ve dünya 
kategorileri ile ilgili paylaşımlar takip etmektedir. 
Bu kategorilerin bütün kategoriler arasındaki 
payı %86,4’dür. Cihan Haber Ajansı’nın Twitter 
üzerinden en çok yaşam ile ilgili haber paylaşı-
mında bulunduğu görülmektedir. Onu sırasıyla 
siyaset ve dünya kategorileri takip etmektedir. 
Doğan Haber Ajansı ise en çok yaşam ile ilgili 
paylaşımlarda bulunurken bunu siyaset ve spor 
kategorilerindeki paylaşımlar takip etmektedir. 
İhlas Haber Ajansı da en çok yaşam kategorisinde 
paylaşımda bulunmaktadır.

Çalışmada elde edilen verilere göre dört ha-
ber ajansının Twitter üzerinden en çok yaşam 
kategorisinde haber paylaşımında bulunduğu 
görülmektedir. İkinci sırada siyaset yer alırken 
üçüncü sırada dünya haber kategorisi yer almak-
tadır. Ayrıca söz konusu haber ajanslarının en az 
paylaşımda bulunduğu haber kategorisinin ise 
teknoloji olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ

Bireyler gün geçtikçe haber alma ihtiyaçlarını kar-
şılamak için geleneksel kitle iletişim araçlarından 
ziyade yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde 
getirdiği alternatif mecraları kullanmaya başla-
mışlardır. Gündemi dijital olarak takip etmeyi 
tercih edenlere göre online haberlerin kalitesi, 
önde gelen gazetelerin, haber dergilerinin ya da 
TV ve radyo ağlarının verdiği haberlerle aynı 
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seviyede görülmektedir. Özellikle sosyal medya 
ağları dinamik bir yapıya sahip olmaları nedeniyle 
kullanıcılar tarafından haber alma ve yayma ama-
cıyla yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Sosyal 
medya ağlarından özellikle Twitter siyasetçiler, 
gazeteciler, vatandaşlar, medya kuruluşları ve 
haber ajansları tarafından mesaj ve haber yayma 
amaçlı kullanılmaktadır. Bu durum gün geçtikçe 
Twitter kullanıcı sayısının artmasına, medya 
kurumlarının ve haber ajanslarının Twitter’da 
takipçi sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu 
çalışmada ulusal haber ajanslarından “Anadolu 
Ajansı”, “Cihan Haber Ajansı”, “Doğan Haber 
Ajansı” ve “İhlas Haber Ajansı”nın haber ak-
tarmak amacıyla Twitter’ı kullanım düzeyleri 
incelenmiştir.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışma-
nın gerçekleştirildiği 2016 yılı Ocak ayı boyunca 
İhlas Haber Ajansı’nın diğer haber ajanslarından 
daha yüksek doğrudan gönderi oranına sahip ol-
duğu görülmektedir. Bu durum İHA’nın daha az 
retweet yapmasından kaynaklanmaktadır. Benzer 
şekilde Cihan Haber Ajansı’da en düşük doğrudan 
gönderi oranına sahiptir. Bu durum CHA’nın 
diğer haber ajanslarına göre daha fazla retweet 
yapmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmada 
dikkat çeken nokta ise dört haber ajansının da 
retweet yaparken kendi kurumlarına ait yan he-
saplardan bu paylaşımları gerçekleştirmeleridir.

İncelenen haber ajansları içerisinde retweet 
paylaşımında ilk sırada bulunan Cihan Haber 
Ajansı’nın en çok retweet ettiği hesap, CHA’nın 

dünya gündemine ilişkin haber paylaşımı yapan 
@Cihan_Dishaber hesabı olmuştur. Haber ajans-
ları içerisinde retweet paylaşımında ikinci sırada 
yer alan Anadolu Ajansı’nın en çok retweet ettiği 
hesap AA’nın spor haberi paylaşımı yapan @
aa_spor hesabı olmuştur. Bunu İngilizce yayın 
yapan @anadoluagency hesabı ve Rusça yayın 
yapan @aa_russian hesabı takip etmektedir. 
Anadolu Ajansı’nın ayrıca Arapça, Farsça ve 
Fransızca yayın yapan hesapları bulunmakta ve 
bu hesaplardan retweet yaptığı görülmektedir. 
Bu bağlamda Anadolu Ajansı’nın haber yayma 
bakımından diğer haber ajanslarına göre Twitter’ı 
küresel çapta daha etkin biçimde kullandığını 
söylemek mümkündür. Doğan Haber Ajansı’nın 
ise retweetlerinde spor haberi paylaşımı yapan 
@dha_spor hesabını yoğun şekilde kullandığı 
görülmektedir. Bunu İngilizce haber paylaşımı 
yapan @dogannewsagency hesabı takip etmektedir. 
İhlas Haber Ajansı’nın diğer haber ajanslarına 
göre daha az retweet paylaşımında bulunması 
dikkat çekmektedir.

Çalışmada dikkat çeken nokta ise tüm haber 
ajanslarının retweet paylaşımında bulunurken en 
çok kendi kurumsal yan hesaplarını kullanmaları 
olmaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde sade-
ce Cihan Haber Ajansı kendi kurumsal hesabı 
dışında bir hesaptan (@Zaman_Pazar) retweet 
paylaşımında bulunmuştur.

Haber ajanslarının paylaşımlarındaki fotoğraf/
resim ve video sayıları incelendiğinde sadece 
Anadolu Ajansı’nın paylaşımlarında fotoğraf 
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ve resim gibi sabit görseller dışında videolara 
yer verdiği dikkat çekmektedir. Bu durum haber 
ajanslarının haberlere ilişkin video paylaşımı ko-
nusunu ihmal ettiklerini göstermektedir. Okuyucu 
ve izleyicilerin ilgisini çekmek ve haberleri gör-
selleştirebilmek için video paylaşımlarına daha 
fazla yer verilmelidir.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre dört 
haber ajansı da gün içindeki haberlerin önemli bir 
kısmını 12:00-18:00 saatleri arasında paylaşmak-
tadırlar. Dört haber ajansının da en az paylaşımda 
bulunduğu zaman dilimi ise 00:00-06:00 arasıdır. 
Bu durum söz konusu saatlerde haber üretiminin 
olmamasından kaynaklanmaktadır.

Haber kategorileri açısından incelendiğinde ise 
dört haber ajansının Twitter üzerinden en çok 
yaşam kategorisinde haber paylaşımında bu-
lunduğu görülmektedir. İkinci sırada siyaset yer 
alırken üçüncü sırada dünya haber kategorisi yer 
almaktadır. Ayrıca söz konusu haber ajanslarının 
en az paylaşımda bulunduğu haber kategorisinin 
ise teknoloji olduğu görülmektedir.

Twitter’da kullanıcıların ortak bir konu hakkında 
konuşmalarını hedefleyen hashtag kullanımına 
bakıldığında ise, Doğan Haber Ajansı’nın hash-
tag kullanmaması dikkat çekmektedir. DHA’nın 
hashtag kullanmayarak takipçilerini belirli konular 
etrafında konuşmaya davet etmediğini onların 
görüşlerine yer vermediğini ve böylece etkileşim 
sağlamadığını söylemek mümkündür.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: The Internet by its very nature is a significant communication tool due advantages 
such as the speed it creates, its updatability, interaction and low cost besides its multimedia charac-
teristic in comparison to traditional media. The speedily developed structure of the Internet and in 
particular web 2.0 have digitalized social practices and have formed the foundation of social media. 
This digitalization has accelerated the rate of communication and has created a serious change in the 
area of journalism as in many other areas. Prior to Web 2.0 and social media, the traditional mass 
communication tools were presenting content to the viewers in a pre-prepared manner by the media 
groups. Therefore, the viewers of traditional media were in a passive position. Media communicati-
on during the period before social media was taking place removed from interaction and in a one-
sided manner, in the form of transmission rather than communication. Social webs are online com-
munities which allow users to establish communication between themselves and make it possible 
for them to establish personal networks besides sharing personal content. In social media sites, 
members create their own profiles and share their views on various subjects with other users. 
Individuals use social media with the purpose of establishing their own communication networks 
and communicate. About Literature: Through new network media, users have had the chance to 
establish a two-way communication where they can transmit their own ideas and interpretations free 
of one-way information flow. In addition, as new media presents readers the opportunity to follow 
content they are interested in, it allows personalizing content as well. With the new communication 
Technologies, traditional journalism leaves its place permanently to social media journalism based 
on the Internet. In particular the younger population meets its needs such as receiving news and 
information, entertainment and socialization through new social media tools which have visual and 
audio characteristics and Internet access. Young people prefer primarily the Internet and social media 
in accessing news. While individuals prefer online newspapers and magazines to access news, they 
regard social media as a filter in accessing news as well. In addition, individuals Access news by 
following the pages of newspapers, magazines and media organization they trust through their per-
sonal social media accounts.  Today, especially the young generation’s spending most of its time on 
social media and resorting to social media when they wish to Access information on a given subject 
has led news organizations to actively use the social media channels in question. Twitter which 
meets the continuous need of individuals to receive news has become the most preferred new media 
channel due to its ability to transmit the instant developments and events to its high number of users 
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and to the whole world in the global scale. Twitter has also forced a change in the known limitations 
of journalism by grabbing a great amount of interest for the role of collecting, distributing and con-
suming news. Through Twitter, news is now leaving the news agencies and transforming into instant 
posts we share on the streets and even in our living rooms and becoming a new broadcasting struc-
ture (Meriç, 2015: 36-37). Hermida identifies Twitter with journalism in the sense of individual 
follow up of news. According to Hermida, users contribute to citizen journalism by sharing events 
which they think are important or their personal experiences on Twitter through their smart phones. 
Therefore, there are ordinary events as well on Twitter besides the important ones. Hermida states 
that Twitter is regarded as an important mechanism used in the speedy broadcasting of breaking news 
by the news agencies (Hermida, 2010: 298-299). Objective: Due to reasons such as directly com-
municating with the users, broadcasting real-time or from the scene of events, transmitting detailed 
information about news content by giving links, creating discussion topics and agendas through the 
use of hashtags, Twitter is being used actively by news agencies as well. In this study, it has been 
aimed at determining how much Anadolu Agency, Cihan News Agency, Dogan News Agency and 
Ihlas News Agency use Twitter with the intent of spreading news. Content: For this purpose, the 
news agencies’ posts on Twitter during January 2016 have been recorded and analyzed. During the 
analysis, the number of tweets and retweets of news agencies, the users they retweet, their use of 
visuals in the tweets, volume of their tweets according to time slices, use of hashtags in tweets and 
news categories they shared have been analyzed. Data Analysis and Interpretations: During January 
2016 in which the study has been conducted, a total of 10807 tweets have been collected; 3386 from 
Anadolu Agency, 3117 from Cihan News Agency, 3043 from Dogan News Agency and 1261 from 
Ihlas News Agency. While Ihlas News Agency takes the first place with its direct post rate of 99,9% 
which is equivalent to its 1260 direct number of posts, Dogan News Agency takes the second place 
with its 99,1% direct post rate.  In addition, four news agencies’ number of retweets and the accounts 
which they retweeted have been analyzed. During the study, a total of 860 retweets have been col-
lected: 149 retweets from Anadolu Agency, 683 retweets from Cihan News Agency, 27 retweets 
from Dogan News Agency and 1 retweet from Ihlas News Agency. When the number of photographs/
pictures and videos in the news agencies’ posts were analyzed, a total of 10411 photographs/pictures 
were collected: 3043 from Anadolu Agency,  3101 from Cihan News Agency, 3015 from Dogan 
News Agency and 1252 from Ihlas News Agency.  With the purpose of determining the time used 
densely by the news agencies analyzed in the study, a 24 hour day has been divided into 4 time 
slices and the number of tweets posted in each time slice has been calculated.  Within the scope of 
the study, the frequency of hashtags used by the four news agencies and the names of the hashtags 
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have been analyzed. When the hashtag use of the news agencies was analyzed, it has been seen that 
Anadolu Agency takes the first place with 662 hashtags, Cihan News Agency takes the second pla-
ce with 445 hashtags and Ihlas News Agency takes the third place with 290 hashtags. During the 
period in which the study was conducted, Dogan News Agency has not used any hashtags. Conclusions: 
According to the findings of the study, Ihlas News Agency has a higher number of direct post rate 
compared to the other news agencies during the period in which the study was conducted. This is 
due to Ihlas News Agency’s posting less retweets. Similarly, Cihan News Agency has the lowest rate 
of direct posts with its 78,1% rate which is the equivalent of its 2434 direct posts. This is due to 
Cihan News Agency’s posting more tweets in comparison to the other news agencies. 683 tweets 
posted by Cihan News Agency which is posted the most retweets compared to the other news agen-
cies out of its 3117 tweets have been shared as retweets. The most retweeted account has been Cihan 
News Agency’s @Cihan_Dishaber account which shares news on world agenda. The most retwee-
ted account by Anadolu Agency which takes the second place among the news agencies with its 149 
tweets has been its @aa_spor account which posts sports news. While Dogan News Agency has 
mostly retweeted the posts of its @dha_spor account which posts sports news, it has also retweeted 
the post of its @dogannewsagency account which posts news in English. One of 1261 tweets posted 
by Ihlas News Agency has been retweeted. One of the most striking points in the study was that, 
while the four news agencies retweeted posts, they used their own corporate sub-accounts the most. 
During the period in which the study has been conducted, only Cihan News Agency has retweeted 
post of another account (@Zaman_Pazar) other than its own corporate accounts. When the number 
of photographs/pictures and videos in the posts of the news agencies were analyzed, it stand out that 
only Anadolu Agency has given place to videos in its posts besides fixed visuals such as photographs 
and pictures. This shows that the news agencies neglect the issue of sharing videos related to news. 
In order to grab the interest of the readers and the viewers more and to visualize news, more videos 
should be shared. In 99,5% of Cihan News Agency’s posts, 99,3% of Ihlas News Agency’s posts 
and 99,1% of Dogan News Agency’s posts, it has been observed that visuals such as photographs 
and pictures have been given place to, but that the same is not true for videos. About a third of the 
visuals given place to, one is an animated gif and about two third are fixed photographs. The visuals 
shared as animated gifs are used to grab the interest of the readers with titles such as NEW, BREAKING 
NEWS and FLASH NEWS. According to the findings obtained in the study, all four news agencies 
share a significant amount of their news throughout the day between the hours of 12:00-18:00. The 
time slice in which the news agencies share the least amount of news is between the hours 00:00-
06:00. This is due to fact that news is not produced on those hours in question. When analyzed in 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:285 K:336
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

478

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

terms of news categories, it can be seen that all four news agencies shared news in the lift category 
the most on Twitter. While politics takes the second place, world news category takes the third pla-
ce. In addition, it can be seen that the news category in which least news has been shared is techno-
logy. When the use of hashtags which aim at the conversations of users on Twitter on a common 
subject has been analyzed, it is noteworthy that Dogan News Agency has not used any hashtags. It 
is possible to say that Dogan News Agency does not invite its followers to speak about certain issu-
es by not using hashtags, does not give place to their views and thus does not create interaction. 
Suggestions: When the findings obtained from the study are taken into consideration, it can be seen 
that the news agencies neglect sharing videos related to news in their posts. In order to grab the 
interest of the readers and the viewers and to visualize news, more videos should be given place to. 
In addition, the news agencies should extend the use of hashtags around various topics and thus 
create interaction by receiving the interpretations of their followers on the agenda.
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KURUMSAL WEB SAYFALARI VE SOSYAL SORUMLULUK ÜZERİNE 
KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA 1

A HYPOTHETICAL RESEARCH ON                                                                                         
CORPORATE WEB PAGES AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Kübra KURUOĞLU
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı; yeni medya araçlarından birisi 
olarak kurumsal web sayfalarında sosyal sorumluluk 
uygulamalarının paylaşılmasının kurum imajına yaptığı 
olumlu katkının ortaya konması ile birlikte işletmelerin 
web sayfalarında sosyal sorumluk faaliyetlerinin varlığı, 
işlevselliği ve faydaları bilgilerine yer verilmesinin sorumlu 
kurumsal vatandaşlık açısından önemine vurgu yapmaktır. 
Kurumsal web sayfaları geleneksel halkla ilişkiler anlayışında 
ve uygulama alanlarının pratiğinde değişimleri beraberinde 
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sosyal sorumluluk ilişkisi üzerinde durulmuştur.
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Abstract: The purpose of this research is to emphasize the 
importance from the responsible corporate identity point of 
view, of displaying information concerning the existence, 
functionality, benefits of the social responsibility activities 
on the enterprise web pages, associated with revealing the 
positive contribution made to the company image by the 
sharing of social responsibility implementations in the 
corporate web pages which became one of the new media 
instruments. The corporate web pages are carrying along the 
changes in conventional public relations and implementa-
tion field practices. It is a matter of fact that,  according to 
some research results, the individuals who acknowledge the 
social responsibility activities in the  internet environment 
develop positive awareness and connotation of the enter-
prise which participates in or conducts itself the corporate 
social responsibility event, they display an inclination for 
integration in the corporation, for becoming one of its 
employees or for purchasing its products or display more 
willingness and intention to invest in that enterprise. Taking 
into consideration all these positive outcomes, it is necessary 
to conduct a research, focusing both as design and content, 
on catching the interest and appreciation of the target public 
category in order to provide the study and implementation 
of the subject from a professional point of view. For this 
purpose, it would be useful to become informed about the 
internet media as an interactive environment, as well as 
about the social responsibility concept. In this context, in 
our article first the information about the general structure 
of the web pages was presented, then the social responsibil-
ity subject was touched at conceptual level and afterwards 
the corporate web pages and social responsibility relation 
was elaborated.

Key Words: Corporate Web Pages, Corporate Social Re-
sponsibility, Corporate Image, Internet Media, New Media
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1. GİRİŞ

Süreklilik, farklılık ve farkındalık ihtiyacı işlet-
melerin hedef kitlelerinin algılarında kendilerine 
dair olumlu bir konumlandırma yaratma isteklerini 
arttırmıştır. Halkla ilişkiler süreci içerisinde işlet-
menin ilgili hedef kitleleri ile arasında oluşturması 
gereken ve halkla ilişkilerin görevlerinden olan 
duygusal bağ yaratma çabasının ve kurum imajını 
yükseltme gayesinin varlığı, sorumlu davranışa 
doğru bir eğilişi de doğal ve gerekli kılmaktadır. 

İşletmelerin temel kuruluş amaçları ekonomik olsa 
da toplumsal hayat üzerinde de önemli etkileri 
bulunmaktadır ve çeşitli alanlara karşı bir takım 
sorumluluklar taşımaktadırlar.

Günümüzde, kurumlar iletilerini hedef kitlelerine 
ulaştırırken yoğun biçimde bilgisayar ağlarından 
yararlanmaktadır. Web sayfalarının önemli işlev-
lerinden biri de sosyal sorumlulukla ilgili etkin-
likleri ve mesajları hedef kitlelere aktarmalarıdır 
ki birçok kuruluş kurumsal web sayfalarında 
sosyal sorumluluk çalışmalarına yer vermektedir. 
Çalışmada konu bu eksende ele alınmıştır. Ma-
kalemizde bu bağlamda öncelikle kurumsal web 
sayfalarının genel yapısı hakkında bilgi verilmiş 
ardından sosyal sorumluluk konusuna kavramsal 
boyutta değinilmiş ve akabinde işletmelerin web 
sayfalarında sosyal sorumluğun varlığı, işlevselliği, 
faydaları bilgilerine yer verilmiştir.

2.KURUMSAL WEB SAYFALARI 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kurum-
sal web sayfalarının tanıtım fonksiyonu özelliğini 
pekiştirmiştir. Hedef kitlelerine ulaşma ve kendi-
lerini anlatabilme fırsatını yakalama noktasında 
web sayfaları gerek özel gerek kamu kuruluşlarına 
ve aynı zamanda sivil toplum örgütlerine imkanlar 
sunan araçlar olarak değerlendirilebilmektedir 
(Yurdakul ve Coşkun, 2009:1952).

Kurumsal web sayfaları bir anlamda kurumsallaş-
manın önemli bir göstergesi olarak da değerlen-
dirilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında her türlü 
iletişim ve etkileşimde belirli kuralların hakim 
olması anlamına gelen kurumsallaşma sürecini 
tamamlamış tüm organizasyonların web sayfala-
rının bulunması gerekmektedir (Bilbil, 2008:70).

Kurumsal web sayfaları kanalıyla halkla ilişki-
lere dair pek çok uygulama gerçekleştirilebilir. 
Bunlar arasında sosyal sorumluluk rahatlıkla yer 
alabilirken, sponsorluk, medya ile ilişkiler, imaj 
ve kimlik çalışmaları gibi diğer başlıklar da bu 
mecradan sürdürülebilir.

Kurumların web sitesi çalışmaları diğer tanıtım 
çalışmalarıyla bütünleştirilmelidir. Bunun sebebi, 
kurumsal kültürün, kimliğin ve imajın hedef grup-
lar nezdinde oluşturduğu algıda, kurumların web 
sayfalarının yarattığı farkındalığın büyük oluşudur. 
Bu bağlamda sitelerin nasıl tasarlandığı ciddiyetle 
üzerinde durulması gereken bir konudur. Siteye 
erişebilirlik, sitenin kullanım kolaylığı, iletişim 
akışı, interaktif bir ortama imkan vermesi, site 
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üzerinden geribildirimlerin yönetilebilirliği vb. 
açılardan sitelerin değerlendirilmesi gerekmektedir 
(Yurdakul ve Coşkun, 2009:1970).

Kurumsal web sitesi tasarımında kültürel değerler 
de dikkate alınması gereken bir başka özellik 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Küreselleşen 
dünyada şirketlerin hedef kitleleri etkileyebilmek 
için kültürel adaptasyona uyumluluk gösterilmesi 
gerekmektedir. Yerel kültürlere göre şekillenen 
mesajların; erişimde daha az engelle karşılaşılması, 
daha fazla müşteri seçeneği avantajı getirmesi 
ile tasarımda önemsenen kriterlerden biri haline 
geldiği görülmektedir (Çakır ve Eğinli, 2010:182). 

Web siteleri, belli bir birikime sahip uzman kişiler 
tarafından kurulan karmaşık yapılardır. Sitede 
karşılaşılan sorunların ilgili kişiye iletilebilmesi 
önemlidir zira web sitesinde meydana gelebile-
cek olası hatalar da, o siteyi kuran uzman kişi 
ya da kişilerin çabalarıyla düzeltilebilmektedir. 
Bu noktada web sitesini kuran kişilerin isimleri 
ve erişim bilgilerine ana sayfada yer verilmesi 
önemlidir. Web siteleriyle ilgili başka bir olgu da 
tek bir cümleden oluşan özet anlamına gelmekte 
olan tanımlama bilgileri ve anahtar kelimelerin 
belirlenmesidir. Şahıslar sayfanın üstünde yer alan 
bu açıklayıcı bilgiyi gördüklerinde, siteyle ilgili 
genel bir enformasyona sahip olurlar. Anahtar 
kelimeler ise, şahısların aradıkları hizmetlere 
ulaşabilmelerinde işlevsellik ve kolaylık sağla-
maktadır (Alır ve Soydal, 2007:163). Kurumların 
web sitelerinde, ana sayfada sosyal sorumluluğa 

dair üst veri etiketlerinin bulunması doğru ve 
verimli iletişim için gereklidir.

“Halkla ilişkiler ve hedef kitleyle iletişimde 
kurumsal web sitelerinin incelenmesi” adlı ça-
lışmalarında Okay ve Canpolat kurumların; web 
sitelerini kurma amaçlarının tanıtımı sağlamak, 
hedef kitlelerle iletişimi gerçekleştirmek, ürün ve 
hizmetleri tanıtmak olduğunun ortaya çıktığını 
belirtmektedirler (Canpolat, 2012:96). Bu bilgi 
de işletmeler açısından web sitelerinin öneminin 
altını bir kez daha çizmektedir.

2. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI

Sosyal bilimlerle ilgili kavramlara dair tanım veril-
meye çalışılırken bu alanın doğasından kaynaklanan 
bir takım zorluklar söz konusu olmaktadır ki bu 
sosyal sorumluluk için de geçerlidir. Çünkü tanım 
sınırları belli olan bir olgu için yapılır (Dinçer, 
1992:13). Sosyal sorumluluklar ise sınırları ve 
kapsamı henüz kesin çizgilerle belirlenmemiş 
hareketli bir hedef gibidir. Kavram farklı biçim-
lerde algılanmaya yatkındır ve bu nedenle tek bir 
tanımı da bulunmamaktadır (Erden, 1987:69). 
Ancak tanımların her birinde sosyal sorumluluk 
kavramının taşıdığı anlam temelde aynıdır. Sosyal 
sorumluluk anlayışı, toplumun işletmeler üzerinde 
oluşturduğu beklenti ve talepler sonucu gelişmiş 
bir kavramdır (Bradshaw ve Vogel, 1981:133).

Sosyal sorumluluğun ne olduğuna dair açıklama-
lara geçmeden önce kavramsal açıdan, yani bir 
zihinsel soyutlama yapmaya çalışarak “sorum-
luluk” üzerinde durmakta fayda vardır.
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“Sorumluluk, bireysel yönü olduğu kadar, bireyin 
içinde bulunduğu sistemi de etkileyen toplumsal 
bir davranış biçimi olarak kabul edilebilir. Bu 
durumda da, sorumluluk kavramının hukuksal ve 
ahlaki iki boyutu olduğunu kabul etmek mümkün-
dür. İşletmelerin iç çevresi ve sosyal çevresindeki 
kişi ve kurumlarla kuracağı ilişkilerde ve işletme 
faaliyetlerinde hukuk kurallarını dikkate alması 
beklenir. Örneğin, çalışanların sosyal hakları, 
ücretlerin düzenlenmesi, tüketici ve çevrenin 
korunması, üretim standartlarının belirlenmesi 
gibi. Öte yandan ilgili kişinin kendisine ve vic-
danına karşı görevlerini kapsayan ahlak veya 
törebilim kuralları da, aynı zamanda başkalarına 
ve topluma karşı bir görev oluşturur.  Bu nedenle, 
işletmelerin sosyal çevreside, ‘hukuk koşullarının 
yanısıra ahlak etmenleri de zorlayıcı yaptırımlara 
başvurmasalar bile bir çok değişimin kaynağı’ 
olarak kabul edilmektedir ”(Gün, 1994:38-39).

Sosyal sorumluluk kavramını oluşturan “sosyal” ve 
“sorumluluk” kelimelerinin Türk Dil Kurumu’da 
yer alan anlamlarına bakıldığında sosyal: Toplumla 
ilgili, içtimai; sorumluluk: Yetki alanına giren 
herhangi bir olayın sonuçlarının üstlenilmesi, 
mesuliyet ve yüklendiği işten ötürü gerektiğinde 
hesap verme zorunluluğu olarak geçmektedir 
(Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük:1328-1329). 
Buradan hareketle sosyal sorumluluğun topluma 
dair konularda yüklenilen işten ötürü gerektiğinde 
hesaba çekilme olayı olduğunu belirtebiliriz. Sos-
yal sorumluluk içinde kök saldığı bir toplumun 
ürünüdür ve bu haliyle kültür tarafından belirlenir. 

İşletmelerin günümüzde ulaştıkları ekonomik güç 
bu işletmelere aynı zamanda sosyal ve siyasi güç 
de sağlamaktadır. İşletmelerin kazanmış olduğu 
bu güç ve ağırlık beraberinde şirketlere içinde 
faaliyet gösterdikleri çevreye ve topluma karşı da 
sorumluluklar yüklemiştir. Bu nedenle yönetici-
ler aldıkları kararların ekonomik sorumlulukları 
yanında kurumun sosyal ve fiziksel çevresine de 
yapacağı etkileri göz önüne almalıdırlar. Böylece 
topluma zararlı olabilecek faaliyetlerini önlemekte 
ve toplum yaşamının iyileştirilmesi için katkıda 
bulunmaya yönelik çalışmalar yapabilmektedirler. 
İşletme yöneticileri cezalandırma korkusu olma-
dan sorumluluk duygusu taşımalı ve işletmelerin 
neden oldukları sorunları, bu sorunlar ortaya 
çıkmadan kaynağında kurutmalıdırlar (Ergin, 
1992:25). Yaşamak ve varlık sürdürmek isteyen 
işletmelerin, toplumun istek ve ihtiyaçlarına 
duyarlı olması, çevreyi koruması ve ahlaki dav-
ranabilmesi vazgeçilmez bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Ölçer, 2001:22-23).

Sosyal sorumluluk ile ilgili olarak kabul edilen 
tanımlardan bazıları şunlardır:

Dinçer, “Stratejik Yönetim ve İşletme Politika-
sı” adlı kitabında, sosyal sorumluluğun, işletme 
ile ilgili olan bütün kişi ve kurumlarla ilgili bir 
anlayış olduğunu belirtip; kavramı “işletmenin 
ekonomik faaliyetlerinin, onunla ilgili taraflarının 
(hissedarlar, çalışanlar, tüketiciler ve tüm toplu-
mun) hiçbirinin menfaatlerine zarar verilmeden 
yönetilmesi” olarak tanımlamaktadır (Dinçer, 
1996:112).
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Richard L. Daft’a göre sosyal sorumluluk, doğ-
ru ile yanlışın ayırt edilmesi ve doğru olanın 
seçilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer 
tanıma göre ise sosyal sorumluluk, işletmelerin 
faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkisinin ciddi 
bir şekilde göz önüne alınmasıdır. Keith Davis ve 
Robert Blomstrom’a göre karar alıcıların kendi 
çıkarları ile birlikte toplumun çıkarlarını korumak 
ve geliştirmek üzere hareket etme zorunluluğu-
dur. Joseph McGuire için ise sosyal sorumluluk, 
işletmelerin ekonomik ve yasal zorunluluklarının 
ötesinde topluma karşı olan sorumluluklarıdır 
(Altun, 1999:20). 

Şencan, sosyal sorumluluğu işletmelerin birlikte 
yaşadığı çevreye karşı sorumlu olmaları şeklinde 
tanımlarken (Şencan, 1987:119), Eren ise “işlet-
menin ekonomik ve hukuki şartlara, iş ahlakına, 
örgüt içi ve dışı kişi ve grupların beklentilerine 
uygun bir çalışma stratejisi gütmesi” olarak 
ifade etmektedir (Eren, 1997:101). Yine Eren’e 
göre “sosyal sorumluluk, sosyal antlaşmaya ve 
uzlaşmaya girişmedir. Sosyal antlaşma; iki veya 
ikiden fazla kişi veya kuruluşun aralarındaki 
ilişkilerden ortaya çıkan karşılıklı anlayış ve 
bekleyişler toplamıdır” (Eren, 1997:111).

Uraz ise “sosyal sorumluluklar insanın topluma 
aldığından fazlasını verebilmesidir. Sosyal so-
rumluluk kavramının özünde felsefi ve dini bir 
anlam yüklüdür” demektedir (Uraz, 1979:25).

İşletmelerin varlığını devam ettirmesi toplum 
açısından önem taşımaktadır. Günümüzde ancak 

değişen koşullara uyum sağlayabilen ve sağlıklı 
yapıda olan şirketler uzun vadede varlıklarını 
sürdürebilmektedirler. Pek çok alanda faaliyet 
gösteren işletmeler, hızla ilerleyen bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler karşısında yaşamlarını 
sürdürmekte zorluk çekmektedirler. İşletmelerin 
böyle bir ortamda fark yaratabilmeleri ve ayakta 
kalabilmeleri için sosyal sorumluluklarının farkına 
varmaları gerekmektedir. İleriyi görebilen bir işletme 
yöneticisi işletmelerin sosyal sorumluluklarının 
kısa dönemde maliyet unsuru olmasına karşılık 
uzun dönemde işletmenin karlılığını artırıcı bir 
etki yapacağını düşünebilmelidir. 

İşletmelerin iş ahlakına, yasal ve ekonomik ko-
şullara, işletme içi kişi ve kurumların ihtiyaçlarına 
yönelik bir politika gütmesi ve toplumu memnun 
etmesi sosyal sorumluluğun uygulanır olduğunun 
göstergeleridir. İşletmeler iç ve dış faaliyetlere 
ilişkin sosyal sorumluluklarını yerine getirirken 
adalet ve eşitlik temelinde konuları ele almalıdır-
lar. İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken bir 
yandan topluma zarar verebilecek ya da toplumu 
kötü yönde etkileyecek uygulamalarını ortadan 
kaldırarak toplumun sosyal dengesini gözetmeli, 
personelin refahına ve sağlığına hizmet eden işler 
yaparak sosyal olarak topluma fayda sağlamalıdır. 

İşletmeler, çevrelerindeki sistemin bir parçası 
olduğuna göre, yaşamlarını sürdürmeleri bu 
sistemdeki değişikliklere uyum sağlamalarıyla 
mümkündür. İşletmeler, sistemdeki değişikliklere 
uyum sağlamak için, modern işletme yönetimi-
nin en temel özelliği olan sorumluluğu bir araç 
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olarak kullanmalıdırlar. Toplumsal yaşamın bir 
gereği olarak ortaya çıkan sorumluluk kavramı, 
değişen şartlara bağlı olarak, boyutları ve etki 
alanı artmış şekilde sosyal sorumluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Eski anlayış tam anlamıyla geride kalmıştır. Son 
yıllarda Batı’dan esen rüzgar, fabrika kurmanın, 
şirket açmanın, banka sahibi olmanın, tek hedefin 
üretim, satış ve kar olmasının tek başına yeterli 
olmadığını, işin toplumsal ve sosyal tarafının da 
olduğuna dikkat çekmektedir. Bu nedenle şirketler 
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” yaklaşımlarına 
yönelmekte, karı, yaşadıkları ülke ve toplumla 
paylaşmanın yollarını aramaktadırlar (Capital, 
2002:84).

Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik kimi 
zaman tam tamına zıt noktalarda yer alan iki 
farklı yaklaşım söz konusudur. İşletmeler, bu iki 
yaklaşımın arasında bir konumu tercih etmekte-
dirler. İki öğreti de temelini ahlak doktrinlerinden 
almaktadır. Bunlardan biri firma kuramı diye 
de bilinen “faydacı” yaklaşım diğeri ise Kantçı 
bakış açısıyla desteklenen “paydaş” yaklaşımıdır 
(Theaker, 2006:190).

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda litera-
türde daha ziyade bir stratejik yönetim öğesi olan 
“paydaş” kavramı ön plana çıkmaktadır. “Paydaş 
teorisi”nin temel önermesi işletme dışı gruplarla 
ne kadar güçlü ilişkiler olursa ortak hedeflerin 
gerçekleşmesinin o oranda kolaylaşacak olması 
görüşüne dayanmaktadır (Aktan ve Börü, 2007:14).

Tutarlı bir kurumsal sosyal sorumluluk eğer 
bütünlük, sağlam değerler ve uzun erimli bir 
yaklaşım üzerine kuruluysa mutlaka şirketlere 
yarar sağlayacak ve topluma da önemli kaza-
nımlar sunacaktır (White ve Aligil, 2004:57). 
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye 
alan şirketler önemli faydalar sağlarlar ki yapılan 
çalışmalar sonucunda belirlenen artılar ise şu 
şekilde sıralanabilir: 

-  Bu işletmelerin marka değerleri ve dolayısıyla 
piyasa değerleri artar,

-  Daha nitelikli personeli cezbetme, motive 
etme ve tutma imkanı doğar,

-  Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli 
artar,

-  Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara 
ulaşma imkanı oluştuğundan, gerek hisse 
değerleri artar, gerekse borçlanma maliyetleri 
düşer,

-  Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati 
sağlamada önemli avantajlar elde edilir,

-  Üretkenlik, verimlilik ve kalite artışları yaşanır,

-  Risk yönetimi daha etkin hale gelir,

-  Toplum ve kural koyucuların, işletmelerin 
görüşüne önem vermesi sağlanır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, doğrudan etik ve 
sosyal sorumlulukların ikisini, ancak dolaylı olarak 
ekonomik ve hukuki sorumlulukları da içermek-
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tedir. Çünkü toplumun beklentilerine uyumlu 
olan, onun sorunlarına ilgi gösteren işletmelerin, 
toplumda yarattığı mutluluk, onların daha mutlu 
çalışanlara, daha mutlu müşterilere ve dolayısıyla 
daha mutlu hissedarlara sahip olmaları sonucu-
nu getirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, 
işletmelerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir 
çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmasıdır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına önem 
veren işletmeler genel olarak üç ana tema üzerinde 
taahhütte bulunurlar. Bunlar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

1-  Her şeyden önce işletmelerin ticari faaliyetlerini 
yürütürken, kanuna, ahlak standartlarına, insan 
haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaları 
ve faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çev-
reye verebileceği zararı en aza indirgemek 
durumunda olduklarını kabul etmeleri ve buna 
uygun davranmaları.

2-  İşletme faaliyetlerinin sadece işletmenin içini 
değil, aynı zamanda piyasayı, tedarik piyasa-
larını, içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum 
örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin 
ve tüm bu paydaşlar ile iş birliği içinde çalışma 
gereğinin bilincinde olmaları.

3- Bu sorumluluğun, en başta işletme yönetim 
kurulları, yönetim kurulu başkanları ve genel 
müdürlerin sorumluluğunda olduğu kabul edil-
meli ve bu kavrama önem veren işletmelerin, 
yönetim yaklaşımlarını da aynı ciddiyetle yü-
rütmeleri gerekmektedir (Argüden, 2002:9-12).

Kurumsal sosyal sorumluluk bazı kaynaklarda 
ise diyalojik yaklaşım, yani diyalog zemininde 
sürdürülen iletişim bağlamında ele alınmaktadır. 
Diyalog çabası işletmenin çıkarına fayda sağlıyorsa 
kabul edilebilir hale gelmektedir. Tabii burada 
kaynağın ve alıcının çıkarı arasında uzlaşma 
sağlanması teoride kalmamalı, uygulamaya ge-
çirilmeye çalışılmalıdır (Çınarlı, 2009:41).

3. KURUMSAL WEB SAYFALARI ve SOS-
YAL SORUMLULUK

İnternetin ve web ağlarının halkla ilişkiler süreç-
lerinin hızını artırmadaki rolü ve yeni bir mecra 
oluşu göz önüne alınırsa bu başlık altında öncelikle 
halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri olan 
KSS’nin dijital ortamda nasıl yansıma bulduğunu 
aktarmadan önce internetin genel yapısı, interaktif 
medya kavramı, sağladığı faydalar bağlamında 
genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır.

Günümüz iletişim çağında interaktif olarak 
ifadesini bulan etkileşim olgusu son yılların en 
önemli kavramlarından biri olmuştur. Halkla 
ilişkiler faaliyetleri özelinde bakıldığında hedef 
kitlelerle kurulacak iletişim ne kadar etkili ise 
halkla ilişkilerin de başarısı o derece artacaktır 
ki bu noktada interaktif faaliyetlerin titizlik ve 
hassasiyetle yapılması gerekmektedir. İnternet 
ortamı hazırlıklı olmayı, hazırlık yapmayı ve 
güncellemeyi sürekli kılmayı gerekli hale getiren 
bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnternet kuruluşlara, birbirinden uzak birimlerini 
birbirine bağlayabilme, tüketicilerle, kaynak ve 
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hammadde sağlayanlarla iletişim kurabilme, in-
sanların kendilerini ilgilendiren konularda bilgi ve 
veriye kolaylıkla ulaşabilme, satış sonrası destek 
verilebilme, yayıncılık hizmeti gerçekleştirilebilme, 
yeni tanıtım ve iletişim olanaklarına kavuşabilme 
imkanlarını sağlamaktadır (Peltekoğlu, 1998:213).

İnternetin temel olarak kurumlara sağladığı üç 
hizmet bulunmaktadır. Bunlar elektronik posta, 
FTP ve www olarak sıralanmaktadır. Web işlet-
melere pazarlama ve elektronik ticaret, reklam, 
halkla ilişkiler ve tanıtım ve insan kaynakları 
yönetimi konularında önemli avantajlar sağlayan 
ideal bir sanal araçtır. İşletmelerin kendilerini 
gösterebilecekleri, faaliyette bulunabilecekleri, 
etkileşimli ortamların gerçekleştiği bu sanal aracı 
etkin kullanarak işletmeler başarı elde edebilirler 
(Çiçek, Demirel ve Onat, 2010:191-192).

İnteraktif iletişime olanak veren internetin sağ-
ladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir (Fidan, 
2008:154):

1. Tüm dünyada internete bağlı insanlarla iletişim 
kurulabilir. Geleneksel ve alışılmış iletişim 
araçlarıyla erişilemeyen önemli mevkilerdeki 
kişilere elektronik posta sayesinde ulaşabilir, 
fikirler ve bilgiler paylaşılabilir. Artık insanlar 
programlarını ve günlük yaşayışlarını elekt-
ronik postaya göre ayarlamaktadırlar öyle ki 
pek çok kişi için e-posta gündelik yaşamın 
gereçlerinden biri haline gelmiştir.

2. Her türlü güncel konuda (eğlence, bilim, spor, 
hava durumu, döviz kurları, mevzuat değişik-

likleri, borsa ve müzik gibi) en son haberlere 
ve verilere ulaşılabilmektedir.

3. Akademik araştırmalarla ilgili kaynaklara 
erişmek çok kolaylaşmıştır.

4. Bilgisayarda kullanabilecek yazılımlar (oyun, 
yardımcı programlar, programların deneme 
sürümleri gibi) internetten kolayca temin 
edilebilmektedir.

5. IRC ile dünyanın herhangi bir yerinde bulunan 
insanlarla sohbet edilebilmekte ve tartışma ve 
haber gruplarına katılmak mümkün olmak-
tadır. Erişim hızı yüksek ise sesli görüntülü 
sohbetler yapılabilmekte ve bazı uluslararası 
şirketler günlük toplantılarını sanal ortamda 
düzenlemektedirler.

6. İnternet üzerinde firmalara ait kurumsal veya 
bireylere ait kişisel web sayfaları tasarlanabil-
mekte ve interaktif sitelerle çok geniş kitlelere 
ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Avantajlarının yanı sıra interaktif medyanın dikkat 
edilmesi gereken tarafları da mevcuttur. Yavuz 
Odabaşı ve Mine Oyman’ın Pazarlama İletişimi 
Yönetimi kitabında konu başlıklar halinde şöyle 
detaylandırılmıştır: 

- Hem firmalar hem de tüketiciler için güvenlik 
en önemli sorundur.

- Güvenlik sorunu etik sorunları da doğurmaktadır.

- Site ziyaretçilerinin çoğunluğu interneti bilgi 
almak için kullanmaktadır.
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- Sayıları hızla artan internet siteleriyle rekabet 
etmek gerekmektedir.

Elektronik halkla ilişkilerin temel araçları şöyle 
sıralanmaktadır (Theaker, 2006:357):

- Web sayfaları

- Sanal basın odaları

- Elektronik posta

- Etkileşimli tartışma grubu çeşitleri

Halkla ilişkiler açısından düşünüldüğünde inte-
raktif iletişimin sağladığı yararlar ise (Özüpek, 
2010:199):

Kesintisiz İletişim: İnternet bir işletme veya 
kurum gibi belirli günler veya belirli saatlerde 
faaliyette olan bir yer değildir. Web sitesi hafta-
nın yedi günü günün 24 saati hizmettedir.  Bu 
süre içinde web sayfası istenildiği an hedef kitle 
tarafından ziyaret edilebilir. Ziyaretçiler kurum 
veya kurumun ürün ve hizmetleri konusunda 
bilgi alabilir, kurumla ilgili sipariş, ödeme vb. 
işlemleri internet üzerinden yapabilirler.

- Anında Müdahale: İnternet sayesinde pazar-
daki yeni uygulamalara ya da çıkan sorunlara 
anında müdahale edilebilmektedir. İnternet bil-
gileri her zaman canlı tutma imkanı veren bir 
araçtır. Bilgileri güncellemek bir kitapçık ya da 
broşür tasarımı, basımı, dağıtımı gibi uzun za-
man gerektiren çalışmaları içermediği için bilgi 
paylaşımı açısından daha kolay bir araç olarak 
tanımlanmaktadır. 

- Hedef Kitle Hakkında Bilgi: İnternetin inte-
raktif özelliği sebebiyle, web sitesine sahip olan 
kuruluş forum, test, anket vb. yollarla hedef kit-
lesinin kendisi, ürün veya hizmetleri hakkındaki 
fikirlerini, eleştiri ve görüşlerini kolay ve hızlı bir 
şekilde öğrenebilir. 

- Global İletişim: İnternetin sınır tanımaz özelliği 
nedeniyle mekan tanımaksızın dünyanın başka 
yerlerindeki insanlarla ilişki kurulabilir.

- Çift Yönlü İletişim: İnternet interaktif özel-
liği sayesinde kuruluş ve hedef kitle arasında 
doğrudan ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Bir 
yandan kuruluşu hedef kitleye tanıtırken diğer 
yandan hedef kitlenin aracı olmaksızın kuru-
luşa ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 
özelliğiyle halkla ilişkilerin her iki yönüne de 
(tanıma-tanıtma) hizmet etmektedir.

- Daha Az Maliyet: Kuruluşlar halkla ilişkiler 
çalışmalarında rehber kitap, broşür, kitapçık gibi 
basılı araçlar kullanmaktadırlar. Bunun tasarımı, 
basımı, dağıtımı gibi işler yüksek maliyetlere yol 
açtığı gibi ulaşılması gereken kişi sayısı arttıkça 
maliyet de artmaktadır. Ancak internetin halkla 
ilişkiler çalışmalarında kullanılması sonucunda bu 
basım masrafları oldukça azalmakta, ulaşılacak 
kişi artsa bile maliyet artmamaktadır.

Eski dönemlerle kıyaslandığında artık tüketicinin 
daha güçlü olduğu düşünülmektedir. Artık tüke-
tici aktiftir. Yaşanan gelişmeler sanal gerçekliğin 
yaşandığı bir ortamın doğmasını sağlamıştır. Bu 
ortamda tüketici geleneksel iletişim aracından 
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farklı olarak, web siteleriyle, reklamlarla, rek-
lamcılarla ve diğer kullanıcılarla kendi isteği 
doğrultusunda iletişim ve etkileşime girmektedir. 
İnternet kullanıcısının bu ortamda alışveriş yap-
mak, bilgi aramak, sörf yapmak, eğlence amaçlı 
gezinti yapmak, iletişim kurmak, sosyal ortamdan 
uzaklaşmak ve dinlenmek gibi amaçlarla interaktif 
mecraya girdiği ortaya konmuştur (Rodgers ve 
Thorson, 2000:42-61).

İnteraktif bir ilişki içine girilen internet ortamı 
tüketicinin ikna sürecine katılmasında da rol 
oynamaktadır. Geleneksel iletişim aracında böyle 
bir imkana sahip olmayan tüketici, internette bir 
reklam bandını (banner) amaçları doğrultusunda 
tıklama veya tıklamama seçimine haiz olmaktadır 
(Büyüközkan, 2007:226-227)).

Kurumsal web sayfaları internet iletişim araçların-
dan birisi olarak yukarıda sıralanan avantajları da 
bünyesinde barındırarak geleneksel halkla ilişkiler 
anlayışında ve uygulama alanlarının pratiğinde 
de değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu 
bağlamda sanal ortama, elektronik mecraya dair 
temel bilgileri de verdikten sonra web sayfalarında 
sosyal sorumluluk uygulamalarının nasıl ve ne 
boyutta yer bulduğuna ve faydalarına bakılabilir.

Kurumların sosyal sorumluluk uygulamalarının, 
hedef kitlelerine ulaştırılmasında web sayfalarının 
kullanımı her geçen gün artış göstermektedir. 
Yapılmış bir çalışmanın sonuçlarına göre birey-
lerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaların-
dan haberdar olması durumunda, bilgi sahibi 

olmayanlara oranla bu kss içerisinde yer alan ya 
da gerçekleştiren kuruluşa karşı pozitif algılama 
ve çağrışımları oluşmakta, kuruluşla bütünleşme 
eğilimi göstermekte, o kuruluşun bir çalışanı ol-
maya ya da ürününü almaya veya kuruluşa yatırım 
yapmaya daha fazla istekli, niyetli olmaktadır 
(Kalender ve Bakan, 2006:561)

Stuart L.Esrock ve Greg B. Leichty 1998 tarihli 
“Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Web Sayfaları” 
adlı, konuyu bir araştırmayla da bütünleştirerek 
mevzuya dair genel bir perspektif sundukları 
makalelerinde de internetin ve web sayfalarının 
işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine dair 
bilgileri hedef kitleleriyle buluşturmasında doğrudan 
iletişime imkan vermesi, imaj oluşturmaya faydası, 
kamu danışmanlığı rolünü üstlenmesi, kurumsal 
itibara katkısı boyutlarıyla ele almışlardır. Aynı 
zamanda kurumların sosyal sorumluluğu gündem 
yaratma amaçlı olarak kullanıp kullanmadıkla-
rına dair analizler yapmışlar ve sonuçta çok az 
oranda işletme tarafından bu amaçla konunun 
ele alındığını saptamışlardır (Esrock ve Leichty, 
1998:308-309).

Kurumsal web sitelerinin bir işletmenin kurum 
imajının hedef kitlelerine ulaştırılmasında önemli 
bir işlevi olduğunu belirttikleri “İşletmelerin 
Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilme-
sinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri” 
adlı makalelerinde Yeygel ve Temel bu alanda 
yapılan birçok araştırmada işletmelerin çevrimiçi 
olarak kendilerini internette nasıl sundukları, ne 
tür iletişim stratejilerini kullandıkları, internette 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2016 Jel Kodu: Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 11 Year: 2016 Gel Code: Z19

ID:287 K:309
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

489

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

kurum itibarı ve markasının nasıl yönetildiği gibi 
konuların incelendiğinin görülmekte olduğunu 
aktarmaktadırlar (Yeygel ve Temel, 2006:226). 
Bu noktadan hareketle sosyal sorumluluk uygu-
lamalarının internet ortamında paylaşılmasının 
da aynı zamanda kurum imajına olumlu katkılar 
sağlayacağı ortadadır.

Bankacılık sektörü özelinde konunun ele alındığı 
Güçdemir’in “Bankaların web sitelerinin sosyal 
sorumluluk açısından incelenmesi” adlı makale-
sinde ise kurumsal sosyal sorumluluk kavramının 
işletmenin itibarını, bilinirliğini ve tercih edilirliğini 
doğrudan etkilediği ve günümüz ekonomik koşul-
larında, kurumların hassas davranmaları gereken 
en önemli unsurlardan olan etik davranış ve sosyal 
sorumluluk uygulamalarının kurumların ‘kurumsal 
vatandaş’ olarak konumlandırılmasını sağladığı 
üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırma sonuçlarına 
göre bankacılık sektöründe özel bankaların kamu 
bankalarına kıyasla sosyal sorumlulukla ilgili ko-
nularda daha duyarlı davrandıkları gözlemlenirken, 
özel bankaların dahi web sitelerinin bu projeler 
açısından henüz tam anlamıyla verimli bir şekilde 
kullanılmadığı ve üzerinde çalışılması gerektiği 
saptanmıştır (Güçdemir, 2006:72).

Beril Akıncı Vural ve Burcu Öksüz’ün “Commu-
nicating corporate social responsibility through 
corporate web sites: A research on Turkish GSM 
Operators” adlı makalelerinde sosyal sorumluluk 
alanında tüketici eğilimlerini konu alan ilk Avrupa 
araştırmasına göre web sitelerinin işletmelerin 
kullandığı pek çok kanaldan önemli bir tanesi 

olduğu vurgulanmakta ve büyük organizasyonların 
kendilerine ait web sayfalarında sosyal sorumluluk 
mesajlarını içerme eğiliminde olduklarını ekle-
mektedirler. Teknoloji iletişimde de farklı yolların 
denenmesini beraberinde getirmektedir (Vural ve 
Öksüz, 2009:2048).  Türkiye’de hizmet vermekte 
olan 3 büyük GSM operatörü (Turkcell, Avea, 
Vodafone) özelinde gerçekleştirdikleri çalışmala-
rında Vural ve Öksüz, üzerinde araştırma yapılan 
bu firmaların web sayfalarında gerçekleştirdikleri 
sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verdiklerini, 
sorumlu davranışa sahip olduklarını bu kanaldan 
ilettiklerini belirtmektedirler (Vural ve Öksüz, 
2009:2057).

4. SONUÇ

Sosyal sorumluluğun halkla ilişkilerin uygulama 
alanlarından biri olmasından hareketle ele alındığı 
bu çalışmada internet ve halkla ilişkiler bağlamında 
kurumların web sayfalarında sosyal sorumluluğu 
nasıl kullandıkları ve aynı zamanda kendilerini 
nasıl ‘kurumsal vatandaş’ olarak gösterdikleri 
ortaya konmaya çalışılmıştır.

 Konu öncelikle kurumsal web sayfaları ve sosyal 
sorumluluk kavramlarının teorik açıdan anlatılma-
sı, ardından da sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
kurumsal web sayfaları özelinde detaylandırılması 
şeklinde aktarılmıştır.

Günümüzde dijital ortamın halkla ilişkiler uygu-
lamaları açısından hedef kitlelere ulaşılmasında 
üstlendiği aktif yapı düşünüldüğünde ağ üzerinden 
gerçekleştirilen iletişimin başarısı için geleneksel 
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yöntemle arasındaki ayrımın da dikkate alınması 
ve hem niceliksel hem niteliksel olarak doğurduğu 
sonuçlar üzerinde tartışılmalıdır.

Kurumların algılanmalarını pozitif oranda artırmak, 
imaja katkıda bulunmak, interaktif ortamın önemli 
bir aktörü olmalarını sağlamak, gündem belirleme 
noktasında etkin rol oynamak, hedef kitleleriyle 
ilişkilerini geliştirebilmek, tercih edilebilirliği 
artırmak ve sürdürülebilirlik için işletmelerin 
kendilerine ait web sayfalarında, gerçekleştirdikleri 
sosyal sorumluluk uygulamalarına yer vermeleri-
nin gerekliliği ve bunun organizasyonlara itibar, 
pozitif imaj, ürün satışı, marka bilinirliği gibi 
olumlu dönüşleri olacağı göz ardı edilmemesi 
gereken sonuçlardır. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The need for continuity, diversity and awareness has increased the motive of business 
enterprises for creating a positive position of themselves in the awareness of the target groups. The 
creation of the emotional bond between the enterprise and target groups within  the public relations 
process and which is one of the public relations duties, as well as the existence of the image boosting 
goal are rendering natural and necessary the inclination for responsible behavior. Objective: The 
purpose of this research is to emphasize the importance from  the responsible corporate identity 
point of view, of displaying information concerning the existence, functionality,  benefits of the so-
cial responsibility activities on the enterprise web pages, associated with revealing the positive 
contribution made to the company image by the sharing of social responsibility implementations in 
the corporate web pages which became one of the new media instruments. In this context, in our 
article first the information about the general structure of the web pages was presented, then the 
social responsibility subject was touched at conceptual level and afterwards the corporate web pages 
and social responsibility relation was elaborated. Scope: at the present time, computer networks are 
intensively used by institutions for communicating their message to the target groups. One of the 
important functions of the web pages is transmitting the  social responsibility events and messages 
to the target groups whereas a lot of enterprises are placing in the corporate web pages the  social 
responsibility activities they carry out. This is the axis around which the study of the subject has 
revolved. Brief information on literature: The developments experienced in the communication 
technologies have consolidated the promotion function of the web pages. Considering the fact that 
the web pages are offering to enterprises the opportunity to reach  the target groups and to present 
themselves to them, the web pages are valuated as instruments which offer opportunities both to the 
state and private  enterprises as well as to the social public institutions. Many public relations imp-
lementations can be achieved using the corporate web pages channels. Apart from the social respon-
sibility activities which can be easily enumerated among these, there are also  other topics such as 
sponsorship, media relations, image and identity studies which can be carried through this channel. 
The website works should be consolidated with the other promotion works. The reason is the fact 
that perception of the corporate culture, identity and image at the target group level is highly influ-
enced by the big awareness created by the web pages. In this context, the way in which the websites 
are designed is an issue which deserves serious consideration. The web sites should be analyses from 
different points of view such as the accessibility of the website, its ease of handling, its communi-
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cation flow, its possibility to provide an interactive environment, the management of the feedback 
via the website, etc. The corporate web pages are carrying along the changes in conventional public 
relations and implementation field practices. It is a matter of fact that,  according to some research 
results, the individuals who acknowledge the social responsibility activities in the internet environment 
develop positive awareness and connotation of the enterprise which participates in or conducts itself 
the corporate social responsibility event, they display an inclination for integration in the corporation, 
for becoming one of its employees or for purchasing its products or display more willingness and 
intention to invest in that enterprise. Taking into consideration all these positive outcomes, it is ne-
cessary to conduct a research, focusing both as design and content, on catching the interest and 
appreciation of the target public category in order to provide the study and implementation of the 
subject from a professional point of view. For this purpose, it would be useful to become informed 
about the internet media as an interactive environment, as well as about the social responsibility 
concept. A lot of difficulties encountered when trying to define concepts related to the social scien-
ces are due to the nature of this field and this fact is valid also for social responsibility because de-
finition can be made for a state or matter that has certain boundaries. Whereas social responsibiliti-
es are like a moving target of which the boundaries and scope have not yet been defined by exact 
lines. The concept tends to be perceived in different ways and for this reason it does not have a 
single definition. However, the meaning of the social responsibility concept carried in each definiti-
on is basically the same. The social responsibility consciousness is a concept which developed as a 
result of the demands and expectations of the community from the enterprises. Taking into conside-
ration the role of the internet and web nets in accelerating the public relations processes and their 
existence as a new channel and, before presenting how the social responsibility as a field of public 
relations implementation was reverberated in the digital environment, a general framework should 
be constructed covering something like  the general structure of internet, the interactive media con-
cept and the benefits it created. The interaction fact which in the present communication era is 
expressed as interactive is one of the most important concepts of the recent years. When looking at 
the specific features of the public relations activities, it is noted that the public relations is successful 
at the degree at which the communications with the target groups are effective  and at this point the 
interactive activities should be carried with utmost rigor and sensitiveness. The internet is always 
confronting us as a channel which requires continuous readiness, preparation and updating. In 1998 
Esrock ve Leichty presented an article called “Social responsibility and Corporate Web Pages” which 
was consolidated with a research. This article which presented a general  perspective of the matter 
was also a study of the internet and web pages from many points of view such as making the soci-
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al responsibility activity information meet the target groups through direct communication, their 
benefits for image development, their taking over the role of public consultant, their contribution to 
corporate reputation. In his article “ A study of the banks web sites from the social responsibility 
points of view” Güçdemir  focused on the direct influence of the corporate social responsibility on 
the reputation, recognition and preference ability of the enterprise and on the fact that, under the 
present circumstances, one of the most important features the enterprises should be sensitive about 
is the ethical and social responsibility implementations  which provide the “corporate citizen” posi-
tion of the enterprise. Vural and Öksüz’s article “Communicating corporate social responsibility 
through corporate web sites: A research on Turkish GSM Operators”  emphasizes that, according to 
the first European research on the consumer tendencies in the social responsibility field, the websites 
represent one of the most important among the channels used by enterprises and the big organizati-
ons tend to include the social responsibility messages in their own web pages. Conclusion : in this 
study of which the start point was that the social responsibility is one of the public relations imple-
mentations, it was tried to reveal how the institutions use the social responsibility in their corporate 
web pages concerning internet and public relations and at the same time present themselves as 
“corporate citizens”. First of all, the corporate web pages and the social responsibility concepts were 
theoretically explained  and afterwards the social responsibility activities were presented in detail 
specifically as they are in the web pages. In the present days, taking into consideration the active 
structure displayed in reaching the target groups from the digital public implementations point of 
view, the difference from the traditional method should be considered for the success of the com-
munication via web and the qualitative and quantitative results created should be discussed. The need 
to place the carried out social responsibility actions in their web pages for increasing the positive 
influence rate on the recognition of the enterprises, the contribution to the image, for providing pla-
ying an important role in the interactive environment, for playing an efficient role in defining the 
agenda, developing the relations with the target groups, increasing the preference ability and susta-
inability, and important positive returns such as reputation, positive image, product sales, brand 
awareness are some results which should not be underestimated. 
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the copyright of the uploaded articles. The author(s) accept(s) this and confirm that they will act in 
accordance with it. It is prerequisite for the academicians and researchers to have received a PhD 
degree and published several studies and articles in their fields so as to be a member of the referee 
and the science board. The academicians or researchers without a PhD degree and any publications 
in the field cannot be a member of the referee or science and advisory board. The executive board 
is the competent authority. The decisions of the executive board are final and cannot be changed. 
Without the approval of the executive board, none of the decisions can be implemented. The editor-
in-chief gives the final decision whether to accept or reject the articles not sent for referee evaluation 
or to send the articles for evaluation. The editor-in-chief does not have to inform the executive board 
of this process. The executive board is the sole authority to accept the researchers to be involved in 
the referee, science and advisory board.



The journal also publishes special editions, including the presented papers, approved by the referees, 
in the national and international conferences, these issues include only the oral papers presented in 
the conferences that the journal has an agreement. These papers should be evaluated and approved 
by the conference science board and the referees. Printed texts of the presented papers and the referee 
approval reports should be submitted to the editor-in-chief and the administrative board. The journal 
will not publish the papers without these documents. The authors are informed of each process in 
the journal through the system. Every author can follow this process on website of the journal by 
being a member to the system. In the journal, international APA system is used. Papers which are not 
prepared in line with this system will not be accepted. In the journal, no one is privileged. The terms 
and conditions are the same for everybody; it is out of question to change them. Nobody can demand 
any privilege. The journal publishes studies and researches in communication and literature, and the 
journal will not publish the studies out of those fields. The editor-in-chief is the one who manages 
the referee evaluation process. The editor-in-chief has the right to decide and inform in the evaluation 
process. The inappropriate and disapproved papers by the editor-in-chief will not be published in the 
journal. In this case, the author/authors cannot impose any sanctions on the journal or any organs.

The journal complies with the requirements of Law no. 5846 on Intellectual and Artistic Works. The 
journal reserves its rights unilaterally against the authors who do not comply with the requirements 
of Law no. 5846. In case of any problems related to incorrect citation and plagiarism, the author/
authors are responsible unilaterally. The journal cannot be held responsible for this, and no one 
can impose sanctions on the journal. The journal is published in hard copy and online version. The 
main objective of the journal is to provide an intellectual platform for the authors, referees, and the 
members of science and advisory board who are all welcome to contribute to the development of 
science within the rules of ethics. The journal does not demand any charge from the authors and is 
not supposed to send a printed issue to the author(s). Approved papers are uploaded to the system 
after layout in line with the publication principles. Author(s) and readers can download any volume 
over the system. Layout is performed by the author according to the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide “İLETİŞİM” ve “EDEBİYAT” ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, 
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip 
olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip 
olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmama-
sına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli 
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 



üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar 
İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya 
da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlan-
mamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konfe-
rans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış 
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem 
sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı 
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak 
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
maktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulun-
malıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik 
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de 
bulunmalıdır.



21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın 
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan 
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları 
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının 
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. 

26. UHİVE “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi ver-
mek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım 
firmasına ödenmelidir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendiril-
meyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 1000 ile 1500 kelime olmalıdır.

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” is 
an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
3 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about communication and 
literature are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, sho-
uld contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with 
prejudice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also 
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3.  Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4.  In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5.  Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 5 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

7.  Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel codes 
are accepted under no circumstances. 

8.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

9.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 



three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

10.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

11.  The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in different 
conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board unilate-
rally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective on our 
journal. 

12.  The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

13.  Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, confe-
rences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition 
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats 
and contents. 

14.  Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred. 

15.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and 1.5 spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16.  Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at the 
bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented. 

17.  For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 5 key 
words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in that 
foreign language. 

18.  For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title and 
key words. 

19.  The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indi-
cated in the abstract.



20.  Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name 
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail 
must exist on the cover page. 

21.  The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation 
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee 
evaluation report within the shortest time. 

22.  Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

23.  All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

24.  Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the 
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the 
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these 
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of 
opposition.

25.  Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing 
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic 
knowledge sharing. 

26.  UHİVE is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to any 
institution or individual. 

27.  The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated 
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.

27 ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CON-
SIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRIN-
CIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVA-
LUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT 
CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS 
THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING 
OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY 
INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. UHİVE dergisinin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında da dergilerin PDF şekli, makale-
lerin İngilizce/Almanca/Fransızca ve Türkçe özeti de yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir 
yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle 
bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 
ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve ça-
lışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açık-
lanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile 
dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, maka-
leyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorum-
lu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu ne-
denle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz.

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım 
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1’dir. Çalışmanın konu başlığı 14 
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. 
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. Gönderilecek 
çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer almalı ve yaklaşık 
750 ile 1000 kelime olmalıdır.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.
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