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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 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 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 18001-OH0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO
10002-CM-0090-13001706) 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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Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Baş Editör

Kıymetli Okurlarımız, Değerli Araştırmacılar;
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’nin 14. Sayısında sizlerle birlikte
olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İletişim ve edebiyat alanında büyük bir eksikliği gideren
dergimiz çizgisini hiçbir şekilde bozmayarak emin adımlarla kaliteli çalışmalara yer vermektedir. Niceliğin değil nitelikli makalenin önemine vurgu yapan dergimiz, her geçen gün uluslararası indekslerin
kapsama alanına girmekte, akademik alandaki önemli boşluğu değerli yazarlarımız ve hakemlerimizin
desteğiyle kapatmaktadır. Bu noktada siz değerli okurlarımızın görüş ve düşünceleri bizler için büyük
önem arz etmektedir. Dergimizin bu sayısında birbirinden nitelikli 11 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. İletişim ve edebiyat birbirini besleyen iki temel bilim dalıdır. Dergimiz akademik teşvik yönetmeliğine de uygun olmakla birlikte, atıf sorunu da yaşamamakta, etki faktörü giderek yükselmektedir.
Yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, dergide emeği geçen herkese
yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar Haziran 2017’de çıkacak olan 15. sayımızda görüşmek
dileğiyle, sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dileriz. Esen kalınız.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 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
“5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar m-13-14 kapsamında
dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel
içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır.
Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara
yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı
peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde
bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir.
Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers and Distinguished Researchers;
We are happy and proud to present you the 14th volume of the International Peer-reviewed Journal
of Communication and Humanities Research. Our journal bridging a huge gap in the field of communication and literature include high-quality papers by keeping its stand straight. Our journal emphasizing
the quality of papers rather than the quantity is included in international indices each passing day and
fills the gap in the academic field with the support of our distinguished authors and referees. Your thoughts and suggestions are of great importance for us in this regard. There are a total of 11 valuable papers in this volume. Communication and literature are two main branches of science that feed each other.
Our journal complies with the regulation on academic incentive, doesn’t experience reference problems
and its effect factor is increasing gradually. We would like to extend deepest regards, appreciation and
gratitude to our authors who support us with their papers, to our readers and followers and all those who
make great effort for the journal. Hope to meet you in our 15th volume to be published in June 2017 and
wish you days full of happiness, health and joy. Best regards.
In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee, Chief Editor XIII Ali Murat KIRIK
and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances
and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this
issue belongs to author(s). As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from
the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our
journal within the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees,
editor, science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with
scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from
this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property
rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and
undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s
management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is
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YENİ MEDYA VE MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ:
FACEBOOK TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1)
NEW MEDIA AND TRANSFORMATION OF PRIVACY: FACEBOOK
CASES IN TURKEY
Sefer KALAMAN
Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Yozgat / Türkiye

Abstract: The technological possibilities of the digital
age, the degeneration of the society, the actions of the
commercial companies and state to take control of the
society and the desire of people to see and be seen
more than ever have caused the transformation and
the loss of privacy. This study aims to indicate the
change in the concept of privacy in the lives of people
in Turkey with their confrontation to the new media.
Face-to-face survey method was used in the research.
The scope of the study is about 30 million people using Facebook over 15 years old living in Turkey. The
sample of the study consists of 5000 Facebook users
selected by stratified sampling method. According to
findings in the study, the levels of privacy sharing of
the participants in Facebook are high. However, the
levels of awareness that they are being watched by
commercial companies and state and their privacy is
violated via Facebook are low. The privacy trends of
participants were also analyzed on the basis of gender,
age, education, place of residence, working status and
region groups, and significant differences were found.

Öz: Gerek dijimodern çağın getirmiş olduğu teknolojik imkanlar, gerek toplum yapısında yaşanan
tefessüh, gerek ticari şirketlerin ve devletin toplumu
gözetim altına alma eylemleri, gerekse de insanların
her zamankinden daha çok görme ve görülme arzusu,
mahremiyetin belki de telafisi olmayacak şekilde
dönüşmesine ve yitirilmesine neden olmuştur. Bu
çalışma, Türkiye’de yaşayan insanların, yeni medyanın hayatlarına girmesiyle birlikte mahremiyet
anlayışlarında yaşanan değişimi ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de
yaşayan 15 yaş ve üzerindeki Facebook kullanan
yaklaşık 30 milyon kişi oluşturmaktadır. Tabakalı
örnekleme yöntemi ile seçilen 5000 Facebook kullanıcısı ise çalışmanın örneklemini teşkil etmektedir.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre, katılımcıların
Facebook’ta mahremiyetlerini paylaşma düzeyleri
yüksek olmaktadır. Bunun yanında katılımcıların
ticari şirketler ve devlet tarafından gözetlendiklerinin
ve Facebook aracılığıyla mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkında olma düzeyleri ise düşük olmaktadır.
Çalışmada ayrıca katılımcıların mahremiyet eğilimleri,
cinsiyet, yaş, eğitim, yaşanılan yer, çalışma durumu
ve bölge grupları temelinde incelenmiş ve anlamlı
farklılıklara ulaşılmıştır.
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GİRİŞ

beraber söz konusu mahremiyet ihlalleri hem
nitelik hem de nicelik bakımından çok daha
farklı boyutlara ulaşmıştır.

Mahremiyet, kanun koyucular, araştırmacılar, akademisyenler ve kuramcılar tarafından
çoğunlukla modern dönemle birlikte kullanılmaya başlanan bir kavram olsa da, özel hayat
temelinde bakıldığında geçmişi eski çağlara
kadar uzanan bir mahiyete sahip olmaktadır.
Literatürdeki çalışmalar dikkate alındığında
mahremiyet hakkında farklı tanımlamaların
yapıldığı ve mahremiyetin çeşitli kategorilere ayrıldığı görülmektedir. 1967 yılında
Westin’in, 1975 yılında ise Altman’ın çalışmaları, mahremiyetin kuramsal temellerini
atmaları hasebiyle önem arz etmektedir. Daha
sonraki dönemlerde yoğun şekilde ele alınan
mahremiyet kavramı, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimlerinin inceleme konusu olmuştur. Bu dönemlerden itibaren hızla
gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi, zaten karmaşık ve soyut bir içeriğe sahip olan
mahremiyet kavramının daha da girift bir yapıya bürünmesine neden olmuştur.

Alışverişin, bankacılık işlemlerinin, toplumsal ilişkilerin, interaktif iletişimin vb. dijitalleşmesi, bu alanlarda hem bireyin hareketliliğini hızlandırmakta, hem de özel ve kamusal
alanın sınırlarını aşındırmaktadır. Dünyayı
küçük bir bilgisayar ekranına ya da telefona
sığdıran bu dijital ortam, yarattığı sınırsız özgürlük illüzyonu ile bireyin kendisine dair ne
varsa hiç sorgulamadan sanal ortama aktarmasını normalleştirmiş ve onu bu ortamın öznesi haline getirmiştir. Birey ise, ev adresini,
telefonunu, ailesini, kimlik bilgilerini, kimi
zaman en mahrem anlarını/görüntülerini, evinin içini hatta yatak odasını dahi daha fazla
görmek ve görülmek için bu sanal ortamda
hem diğer bireylerin hem devletin hem de ticari şirketlerin gözetimine açmıştır. Bu dijital
ortamda bireyin yüklediği her bilgi, girdiği
her site, yazdığı her yazı ve aradığı her şey
bilinmekte ve devasa veri tabanlarında kayıt
altına alınmaktadır.

Zaman ve mekan mefhumunu ortadan kaldıran yahut şekil değiştirmesine neden olan
internet, mahremiyetin sınırlarını da değiştirmiştir. Bu yeni teknolojiyle birlikte mahremiyetin korunması ve sınırlarının tayini her
zamankinden daha güç bir hal almıştır. İnternetin insan hayatına girmesinden önce bireyin mahremiyeti diğer bireyler devletler ya da
ticari şirketler tarafından hali hazırda farklı
yollarla ihlal edilebilmekte iken, internetle

Özellikle çağın medyası olan yeni medyada
gerçekleşen bu eylemler bireyi geri dönüşü
olmayacak zararlara maruz bırakabilmektedir. Birey tıpkı Süper Panoptikon’da olduğu
gibi bu sanal ortamda özgür olduğunu ve bu
ortamlarda kendisine karşı bir hak ihlalinin
yapılmadığını düşünmekte ya da ihlalin yapıldığının farkında olmamaktadır. Bireyin özel/
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uğramıştır. Bu sanal ağ ayrıca, haber siteleri,
bloglar, sosyal paylaşım ağları, web tvler gibi
birçok yeni iletişim ortamının da doğmasını
sağlamıştır.

mahrem bilgilerini dijital ortamda paylaşması ve şirketlerin kullanıcıların bilgilerini
depolaması mahremiyetin alenileşmesine, bireyin veri öznesine indirgenerek değersizleştirilmesine ve genel perspektiften bakıldığında da toplum yapısının bozulmasına neden
olmaktadır.

Söz konusu bu yeni iletişim ortamları topyekun “Yeni Medya” olarak adlandırılmaktadır.
Yeni medya, izleyicileri hem kitlesel hem de
bireysel kullanıcı olarak kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde erişebildikleri sistemler olarak tanımlanabilmektedir
(Geray, 2002: 20). Farklı iletişim uygulamalarını bünyesinde barındıran yeni medya, internet forumları (online forumlar), blogging,
mikroblogging, sosyal işaretleme ve sosyal
haber siteleri, inceleme ve değerlendirme siteleri, medya paylaşım siteleri, online sosyal
paylaşım ağları ve sanal/dijital dünyalar şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Tuncer vd.,
2013: 73).

Çalışmada, Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının internet ve yeni medya kullanım pratikleri, gözetlendiklerinin ve mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkında olma seviyeleri
ve mahremiyetlerini paylaşım düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan insanların, yeni medyanın hayatlarına
girmesiyle birlikte mahremiyet anlayışlarında
meydana gelen değişimi ortaya çıkarmaktır.
YENİ MEDYA, YENİ İLETİŞİM ORTAMLARI ve YENİ TOPLUMSALLIKLAR
İletişim teknolojilerin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gösterdiği hızlı gelişim, insanların yaşam pratiklerinin dönüşümüne de
zemin hazırlamıştır. Bu teknolojilerin en popüleri ve en önemlisi olan internet, toplumu
kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik vd. açılardan etkilemiştir. İnsanlar, alışveriş, sohbet,
bankacılık işlemleri, bilgi ve habere ulaşma
gibi günlük aktivitelerinin birçoğunu internet üzerinden yürütmeye başlamış bununla
birlikte yüz yüze iletişim ve kitlesel iletişim
de niceliksel ve niteliksel açıdan dönüşüme

İletişimin/medyanın geçirdiği bu dijital evrime bakıldığında, yaşanan dönüşümün daha
önceki teknolojik gelişmelere nazaran çok
daha hızlı ve çok daha kapsamlı bir yapıya
sahip olduğu görülmektedir. Sadece otuz yıl
önce, endüstriyel toplumdan enformasyon
toplumuna geçilmek suretiyle yaşanmaya
başlanan değişimde, internet ve kişisel bilgisayarlar en önemli rolü üstlenmiştir (Schermer, 2009: 63). Bu iletişim araçları kısa süre
zarfında büyük kitleler tarafından kullanılma3
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sonra gitgide dijimodernizm (dijital moder-

ya başlanmış ve yaşamın hemen hemen her
alanına nüfuz etmiştir.

nizm) postmodernizmin yerini almaya başlamıştır (Kirby, 2009: 1-2).

Öyle ki, 2016 yılı itibariyle artık dünya üzerinde yaklaşık 3,4 miyar insan internet kullanmakta ve bu kullanıcıların 2,3 milyarının
sosyal medya ağlarında hesabı bulunmaktadır. Bu sosyal ağlar içerisinde aktif kullanıcı
sayıları göz önüne alındığında dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcı sayısıyla
Facebook birinci sırada yer almaktadır. 2016
yılının ilk çeyreğinde elde edilen verilere
göre ise, Türkiye’de 79 milyonluk nüfusun
yaklaşık 46 milyonu internet kullanıcısı olmaktadır (Kemp, 2016: 7-450). Türkiye’de
Facebook’a kayıtlı kullanıcı sayısı da 41 milyona ulaşmış bulunmaktadır.

Kirby (2009: 50) dijimodernizmi, bilgisayarlaşmanın kültürel formlarının bir etkisi,
bir kültürel değişim ve bir iletişim devrimi
olarak nitelendirmektedir. Öyle ki, teknoloji
ile sıkı sıkıya bir ilişki içinde olan dijimodernizmde, özellikle son yirmi yılda yaşanan
devrim niteliğindeki teknolojiler ile toplum
yapısında köklü değişimlerin yaşandığı savunulmaktadır. Teknolojik mutasyonlar ve sosyal değişimler, günlük hayatın birçok noktasında değişimler yaşanmasına neden olsa da
en çok insanların birbirleri arasında olan iletişimini ve insanların medyayla olan iletişi-

İnternetin ve yeni iletişim teknolojilerinin
kısa zamanda dünyanın hemen hemen her yerinde çok büyük kitleler tarafından kullanılmaya başlanması ve ekonominin, siyasetin,
sanatın, sosyal ilişkilerin ve diğer yaşam aktivitelerinin bu dijital ağa entegre olması yeni
bir dönemin doğmasına neden olmuştur.

mini etkilemiş ve bu noktada bir dönüşümün
yaşanmasına neden olmuştur (Mulady, 2010:
19-30).
İçinde bulunulan dijital çağ dijital bireyleri,
dijital bireyler de dijital kültürü yaratmıştır.
Bu gerçeküstü mekanda birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçmek isteyen bireyler

Çağın hakim teknolojisi haline gelen internet,
adına “Dijimodernizm” ya da “Dijimodern
dönem” denilen yeni bir kültürel paradigmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Postmodernizm, 1990’ların yarısından sonraki dönemin
kültürel, teknolojik, siyasal ve politik unsurlarını ifade etme noktasında dijimodernizmin
gölgesinde kalmıştır. Kısaca bu dönemden

sanal toplulukların oluşmasını sağlamıştır.
Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu sanal toplulukları Rheingold (1994: 5) “siberuzayda kişisel ilişkilerin ağını oluşturmak için
yeterli sayıda insanın yeterli uzunluktaki kamusal tartışmayı gerçekleştirdiği sosyal topluluklar” şeklinde tanımlamaktadır.
4
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Bazıları tarafından adına “Sanal Cemaatler”,
“N jenerasyonu” (Net jenerasyonu) veya “D
jenerasyonu” (Dijital jenerasyon) denilse de
bu sanal toplulukları ya da bu yeni nesli en
iyi tarif eden isim kuşkusuz “Dijital Yerliler”
olmaktadır (Prensky, 2001: 1).

kötü niyetli hackerların bireyi maddi veya
manevi zarara uğratması, internet bağımlılığının oluşması, bireysel veya kitlesel gözetime maruz kalınması gibi sorunlar gerek
dünyada gerekse de Türkiye’de sıklıkla vuku
bulabilmektedir. Bu sorunlar arasında gözetim, bireysel ve toplumsal düzeyde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirebileceği tahribat
ve doğurabileceği diğer zarar nedeniyle kuşkusuz daha fazla önem arz etmektedir.

En yaşlısının 30 yaşında olduğu bu jenerasyon için ‘dijital yerliler’ tanımının kullanılmasının nedeni, söz konusu jenerasyonun
internetin yaygınlaşmış olduğu bir çağın
içine doğmuş olması, dolayısıyla bir bilgisayar kültürü içinde büyümesi ve bu yaşamın
‘yerlisi’ olduğunun düşünülmesidir. Bu aynı
zamanda önceki jenerasyonlardan farklı bir
sosyalleşme süreci geçirdikleri anlamına gelmektedir (Cross, 2011: 119).

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE
GÖZETİM STRATEJİLERİ
Gözetim olgusu, insanlık tarihi içinde bir denetim türü olarak hep var olmuştur. İnsanlar,
gücü elinde bulunduranlar tarafından farklı
amaçlarla ve farklı şekillerde gözetlenmişlerdir. Ancak modern dönemle birlikte, gözetim pratikleri de şekil değiştirmiştir. Artık
özelde bireyi genel de ise toplumu gözetleme
işi çok daha kapsamlı ve elektronik bir yapıya bürünmüştür. Bu gözetim faaliyetleri ve
araçları, dijimodern dönemde ise artık bütün
insanlığı izleyebilecek seviyeye ulaşmış ve
kitlesel gözetimi gerçekleştirmeyi çok daha
kolay hale getirmiştir.

Prensky (2001: 1-2) dijital dünyada doğmamış fakat hayatlarının bir noktasında yeni
teknolojilerden oldukça etkilenmiş olup pek
çok unsurundan yararlanmakta olan kişileri
ise “Dijital Göçmenler” olarak ifade etmektedir.
Dijital yerlilerin yahut dijital göçmenlerin kısacası internet kullanan bireylerin, bu dijital
dönemin en önemli unsuru olan internette ve
internetin en çok kullanılan mecrası olan yeni
medyada gerçekleştirdikleri faaliyetler bir takım telafisi mümkün olmayacak sorunların
doğmasına zemin hazırlamaktadır. Bireyin,
sanal kimliğini gerçek kimliğinden daha fazla benimsemesi, sanal dolandırıcıların yahut

Lyon’un (2013: 45) dediği gibi, yolculuk
ederken, yemek yerken, alışveriş yaparken,
çalışırken, sokakta yürürken, spor salonunda
egzersiz yaparken birtakım denetimler meydana gelmekte, birtakım kayıtlar tutulmakta
ve bir takım görüntüler çekilmektedir. Kısa-

5
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cası her gün insanların davranışları izlenip
kayıt altına alınmakta ve devasa miktardaki
bilgi veri tabanlarına kaydedilmektedir (Gilbert, 2007: 12; Westin, 1967: 23). Söz konusu
bu gözetim teknolojileriyle gerçekleştirilen
gözetim Lyon’un (2014: 22) deyimiyle “Tanrının Gözü” gibi işlemektedir. Kaçacak ya da
saklanacak bir yer bırakmayan bu göz, herkesi ve her yeri görmektedir. Bu özelde bireyi
genelde de tüm toplumu sarıp sarmalayan bir
gözetime işaret etmekte ve toplum yapısının
dönüşmesinde başat bir rol üstlenmektedir.

Panoptikon’da azlar çoğu, Synoptikon’da ise
çoklar azı gözetlerken Omniptikonda herkes
herkesi gözetlemektedir. Özellikle dijimodern dönemde dünya genelinde çok büyük
bir kitle tarafından kullanılan ve bu dönemin
medyası olarak adlandırılan yeni medya, insanların bugüne dek hiç olmadığı kadar çok
gözetlenmesine, bir o kadar çok da gözetlemesine imkan tanımıştır. Artık bu dijital ortam ile zaman ve mekan kavramları tamamen
ortadan kalkmış, her an her yerde herkesin
herkesi izleyebilmesi, takip edebilmesi ve
dahi birbirlerinin en mahrem alanlarına girebilmesi mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte gözetleyen ve gözetlenen ayrımı ortadan
kalkmış, her birey eşanlı olarak hem gözetleyen hem de gözetlenen varlık konumuna
gelmiştir.

Kitlesel düzeyde gerçekleştirilen gözetim
neticesinde dönüşen toplumu, Marx (1985)
“Gözetim Toplumu” olarak nitelendirmektedir. Toplumun sistematik bir şekilde gözetlenmesine ve kontrol edilmesine dayanan bu
yapıda, gerçekleştirilen gözetim, dönemsel
olarak farklı modellerle, sistemlerle ya da
kavramlarla (Panoptikon, Süper Panoptikon,
Synoptikon) açıklanmaya çalışılmıştır.

İnsanların kişisel bilgilerinin, alışveriş alışkanlıklarının, sevdiği şeylerin, gittiği yerlerin kısacası hemen hemen her şeyin sanal ağ
aracılığıyla kayıt altına alındığı bu dönemde
birey ne zaman ne ölçüde izlendiğinden, nelerinin ne ölçüde bilinip bilinmediğinden asla
emin olamamaktadır. Bu noktada bu durumu
zaman içinde kanıksayan birey gitgide daha
umursamaz bir vaziyete bürünmekte ve kendisine dair ne varsa göz önüne serip gözetim
kültürünün değersiz bir nesnesi haline gelmektedir.

Toplumsal denetime yönelik bu işleyiş mekanizmaları (Dolgun, 2008: 105) internetin insan hayatına girmesiyle birlikte adına “Omniptikon” denilen yeni bir gözetim modeli ile
açıklanmaya başlanmıştır. Rosen’ın (2004)
“The Naked Crowd” adlı eserinde ilk kez
kullanılan kavram olan Omniptikon, Panoptikonda ve Synoptikonda savunulan görüşten
öteye giderek “herkesin herkesi gözetlediği”
bir duruma işaret etmektedir.

Bu durum ise yeni medyanın en önemli aracı olan sosyal paylaşım ağlarının amaçlarına
6
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hizmet etmektedir. Sosyal paylaşım ağlarının
hemen hemen hepsi ticari kaygı güden birer
iletişim mecrasıdır ve en büyük gelirlerini
reklam oluşturmaktadır. Öyle ki bu sosyal
paylaşım ağlarının kullanıcı noktasında en
büyüğü olan Facebook, 2016 yılının üçüncü
çeyreği itibariyle reklamdan 6.82 milyar dolar gelir elde etmiştir (Balakrishnan, 2016).
Bundan dolayı başta Facebook olmak üzere
sosyal paylaşım ağları, reklam verenlere daha
iyi hizmet edebilmek için ve dolayısıyla daha
fazla kazanç elde edebilmek için kullanıcılarının bilgilerini sistematik bir şekilde kayıt
altına almakta ve bu bilgileri reklam verenlerin kullanımına sunmaktadır (Fuchs, 2011:
159-160). Daha ötesinde ise, internet kullanıcıları sosyal paylaşım ağlarına üye olmasalar
dahi bu ağlar tarafından kullanıcıların kişisel
bilgileri ele geçirilmekte ve kullanılmaktadır.

rem bilgilerini bu sanal ağda paylaşmalarının
ne tür olumsuzluklar meydana getireceğinin
tam olarak farkında olunmamaktadır ya da bu
duruma gerekli ehemmiyet verilmemektedir.
Oysaki insanların gözetlenmesi/gözetim altına alınması ve kişisel/mahrem bilgilerinin
ele geçirilip kullanılması bireyin en önemli
varlıklarından biri olan mahremiyeti telafisi
olmayacak şekilde zarar uğratmaktadır.
MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ
Mahremiyet, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, hukuk ve mimari gibi birçok disiplin ile ilişkili bir kavram olmaktadır.
Bazı yazarlar mahremiyeti ve mahremiyetin
sınırlarını açıklarken onu, inzivaya çekilme,
geri çekilme ve etkileşimden kaçınma olarak
tanımlamakta iken bazı yazarlar ise, bireyin
başkalarının kendisine erişimini sınırlandırması, onlara kendini açması yahut onları
dışarıda tutması olarak ifade etmektedir (Altman, 1975: 17).

Sanal ağlarda gerçekleştirilen bu kitlesel gözetimin ve mahremiyet ihlalinin artık ulaşmış
olduğu sınırları tahayyül etmek imkansız görünmektedir. Yüz milyonlarca kullanıcıya ait
kişisel/mahrem bilgi kullanıcıların izni ve haberi olmadan sosyal paylaşım ağları, devletler
ve diğer ticari şirketler tarafından farklı yöntemler kullanılarak ele geçirilip çıkarlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen
bu kitlesel gözetimin ve mahremiyet ihlalinin
özellikle ilerleyen yıllarda Türkiye’de ve diğer ülkelerde nasıl zararlar doğuracağının ve
insanları gözetime teşvik etmenin ya da mah-

Mahremiyet üzerine araştırmalar yapan teorisyenler, insanın fiziksel ve zihinsel varlığının en önemli unsurlarından biri olan mahremiyetin, sınırlarını çizmek ve onun ne olduğunu açıklamak için farklı yaklaşımlar öne
sürmüş ve yaptıkları çalışmalarla bu konuya
ışık tutmaya çalışmışlardır. Ancak mahremiyetin çok yönlü ve karmaşık yapıya sahip
soyut bir kavram olması onun tam anlamıyla ne olduğunu ifade etmeyi güçleştirmekte-
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dir (Gilbert, 2007: 11; Solove, 2008: 1; Dijk,
2006: 112). Mahremiyet, düşünce özgürlüğü,
kişinin vücudu üzerindeki kontrolü, kişinin
evinde yalnız kalması, bireyin kişisel bilgileri
üzerindeki kontrolü, kişinin gözetimden uzak
kalması ve kişinin itibarının korunması gibi
durumları içeren geniş kapsamlı bir kavram
olmaktadır (Solove, 2008: 1).

Mahremiyetin geniş kapsamlı bir kavram ve
önemli bir insani değer olması, onun hakkında daha fazla çalışma yapılması gereksinimini doğurmuştur. Alan Westin ve sonrasında
Irwin Altman’ın ufuk açıcı çalışmalarının ışığında Burgoon (1982), mahremiyetin birbirine bağlı dört boyutunu içeren geniş kapsamlı
bir mahremiyet tanımı geliştirmiştir.

Mahremiyeti kuramsal bir temele oturtan
ve mahremiyet üzerine yapılan çalışmaların
öncüsü olan Westin (1967: 31-32) mahremiyeti dört temel boyuta indirgemiş ve bunları,
“Yalnızlık, Yakınlık/Samimiyet, Anonimlik
ve Kendini Muhafaza Etme” olarak adlandırmıştır. Yalnızlık, bireyin diğer insanların gözetiminden uzaklaşması demek iken, Yakınlık/Samimiyet, bireyin gözden ırak bir ortamda kendisinin seçmiş olduğu iki ya da daha
fazla kişiden oluşan küçük bir grubun üyeleri
ile kurduğu yakın, rahat ve samimi ilişkiyi
ifade etmektedir. Aile, karı, koca, arkadaş
çevresi ve iş arkadaşları söz konusu bu küçük grubun tipik örneklerini teşkil etmektedir. Anonimlik de, kişinin kamusal alanlarda,
gözetlenme, aranma ve kimlik saptama gibi
durumlara maruz kalmadan gerçekleştirdiği
eylemleri kapsamaktadır. Kendini muhafaza
etme ise, bireyin başkalarına bir şeyi açıklamada ya da onlarla iletişim kurmada sınır
koyma ve istemediği ihlallerden kendisini
muhafaza etmek için psikolojik bir bariyer
oluşturma anlamına gelmektedir.

Burgoon (1982) mahremiyeti, toplumsal
mahremiyet, psikolojik mahremiyet, enformasyonel mahremiyet ve fiziksel mahremiyet
olmak üzere dört boyutta ele almıştır. Burgoon, toplumsal mahremiyeti toplumsal ilişkilerden uzak durma/geri çekilme yetisi olarak
açıklamaktadır. Psikolojik mahremiyet ise,
bireyin kişisel duygu ve düşüncelerini başkalarına istediği zaman, istediği miktarda ve
şekilde açıklama özgürlüğünü içermektedir.
Enformasyonel mahremiyet de, kişinin kredi
kartı bilgileri, sağlık, eğitim, vergi ve askeri kayıtları ve finansal durumları gibi kişisel
bilgilerine başkalarının erişimini yönetmesini esas almaktadır. Fiziksel mahremiyet ise,
başkasının bireyin kendisine fiziksel erişimini (dokunmasını, görmesini, duymasını vb.)
yönetmesini içermektedir.
Halihazırda farklı boyutları içeren ve karmaşık bir yapıya sahip olan mahremiyet, internetin insan hayatına girmesiyle birlikte daha
da girift bir yapıya bürünmüş ve dönüşüme
uğramıştır. İnternetten önceki dönemde bireyler, kamusal alanda insanların görmesin8
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de yahut bilmesinde sakınca bulunmayan
şeylerin paylaşılmasını ya da konuşulmasını
normal ve sıradan kabul ederken, evlerinin
içinde gerçekleşen olayların, evlerine ait olan
nesnelerin, mahrem yerlerin ya da kişisel bilgilerin başkaları tarafından görülmesini yahut bilinmesini istememiş ve mahremiyetini
ketumca muhafaza etmiştir. Ancak asırlardır
varlığını koruyan ve insan için çok önemli bir
alan/değer olarak görülen mahrem alan/mahremiyet günümüzde başta internet olmak üzere farklı iletişim araçları ve oluşturulan yeni
kültür sayesinde dönüşüme uğramaktadır. Bu
iletişim araçları ve onun vesilesiyle oluşturulan kültür, farklı programlarla, farklı dijital
uygulamalarla ve farklı sanal ortamlarla bireyin ve toplumun mahremiyet algısını dönüştürmeye yol açmakta ve mahremiyetin içinin
boşaltılmasına neden olmaktadır.

Zkt. Eva gibi yarışma programları, toplumdaki bireylerin başkasını izleme, dikizleme
yahut röntgenleme duygularını körüklemiştir.
Zaman içinde ise, bu programlar ile bireyin
mahremiyet anlayışında bir dönüşümün meydana gelmesi sağlanmış ve başkalarının özel
hayatlarını izleme ya da özel hayatı başkalarının gözetimine sunma durumu kanıksanır
bir vaziyet halini almıştır.
İnternet üzerinden de izlenilebilen bu tarz
programların haricinde mahremiyetin alenileşmesine ve mahremiyetin dönüşmesine hizmet eden diğer bir ortam ise sosyal paylaşım
ağlarıdır. Yeni iletişim araçları arasında özellikle öne çıkan sosyal paylaşım ağları, hem
kimliğin ifade edilmesi hem de toplumun inşasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Söz
konusu bu ağlar, hem sosyalliği kolaylaştırma hem de özel ve kamusal alan arasındaki
sınırı bulanıklaştırmak/silikleştirmek için tasarlanmış araçlar olmaktadır. Mahremiyet ve
gizlilik/samimiyet kavramı, postmodernizm,
dijimodernizm ve yeni medya güçleri tarafından yeniden şekillendirilmektedir (Ciastellardi et al., 2011: 340).

Türkiye’de vuku bulan mahremiyeti alenileştirme ve dönüştürme olaylarının en önemlileri
kuşkusuz evlendirme programları ve kadın ve
erkeklerin bir evde yahut bir adada bir araya getirildikleri yarışma programları olmaktadır. Bu
programlarda yer alan kişiler, toplumsal, fiziksel, enformasyonel ve psikolojik mahremiyetlerini fütursuzca hem programdakilere hem de o
programı izleyen insanlara sunmaktadır.

10-15 yıl önce kendilerine ait mahrem bilgileri
sıkı sıkıya muhafaza eden bireyin, dijimodern
çağın evladı olan internet ve onun başrol oyuncusu olan sosyal paylaşım ağları aracılığıyla
mahremiyet anlayışında bir dönüşümün yaşandığı aşikar olmaktadır. Facebook ile görünür
olmak, Twitter ile takip edilmek, Instagram ile

Sadece Türkiye değil başta Amerika ve Brezilya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde de yayınlanan Taxi Orange, Big Brother,
Naked and Afraid, Dating Naked ve Adam
9

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:353 K:410
www.uhedergisi.com
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

beğenilmek, diğer sosyal paylaşım araçları ile
yerel bir popülerliğe sahip olmak, kazanç elde
etmek ya da diğer amaçlara ulaşmak adına
paylaşılan her mahrem bilgi, hem bireyin hem
de toplumun yapısında geri dönüşü olmayacak
hasarlar bırakmakta ve sahip olduğumuz mahrem alanı tamamen yok etmektedir.

ve mahremiyetin ihlalinin farkındalığı arasında bir ilişki var mı?
Yapılan bu çalışma, yeni medyanın insanların
mahremiyet anlayışlarını nasıl değiştirdiğini
ve/veya buna nasıl zemin hazırladığını tespit
edecek ve yapılacak diğer bilimsel çalışmalara veri oluşturacak olması açısından önemli
olmaktadır. Literatürde, yeni medyada mahremiyetin dönüşümüne yönelik çalışmaların
çok az yer aldığı ve var olan çalışmaların
da araştırma noktasında geniş bir denek kitlesini kapsamadığı görülmektedir. Çalışmanın, mahremiyet konusunda kuramsal açıdan geniş bir literatür taramasını içermesi ve
Türkiye’yi kapsayan bir mahiyete sahip olması bakımından literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmanın Amacı, Önemi ve Literatüre
Katkısı
Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan insanların,
yeni medyanın hayatlarına girmesiyle birlikte mahremiyet anlayışlarında meydana gelen
değişimi ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.
Çalışmada ayrıca aşağıda sıralanan 7 temel
araştırma sorusuna cevap aranmaktadır:

Araştırmanın Yöntemi, Evreni ve Örneklemi

1. Katılımcılar Facebook’ta mahrem bilgilerini ne oranda ifşa etmektedir?

Türkiye’de yaşayan insanların mahremiyet
anlayışlarında meydana gelen dönüşümü tespit etmek için saha araştırması yapılmıştır.
Anket çalışması, Kasım 2015 - Ocak 2016
tarihleri arasında yapılmış ve veriler katılımcılarla yüz yüze anket yöntemi kullanılarak
elde edilmiştir.

2. Katılımcılar Facebook aracılığıyla gözetlendiklerinin farkındalar mı?
3. Katılımcılar Facebook aracılığıyla mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkındalar mı?
4. Katılımcılar Facebook’ta gizlilik konusunda nasıl bir tutum sergilemektedir?

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de yaşayan
15 yaş ve üzerindeki Facebook kullanan yaklaşık 30 milyon kişi oluşturmaktadır. Örneklem ise, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)
ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üç
ayrı düzeyde oluşturduğu İBBS (İstatistiki

5. Katılımcıların internet ve Facebook kullanım amaçları ve kullanım düzeyleri nelerdir?
6. Katılımcıların demografik özellikleri ile
mahremiyetin ifşası, gözetimin farkındalığı

10
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Bölge Birimleri Sınıflandırması) temel alınarak ve tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini,
Türkiye’nin 12 bölgesindeki 26 alt bölgede
(şehirde) yaşayan, 15 yaş ve üzerindeki 5000
Facebook kullanıcısı oluşturmaktadır. Örnek
kütle seçilirken anket çalışmasının uygulanacağı 26 ilin nüfus istatistiği incelenmiş ve
5000 anket bu illerdeki kişi sayısı temel alınarak orantılı şekilde dağıtılmıştır.

mogorov Smirnov Testi, Mann-Whitney U
testi ve Kuruskal-Wallis testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcılar ile ilgili demografik bilgiler incelendiğinde, kadın ve erkek oranının birbirine yakın olduğu, çoğunun 15-29 yaş aralığında (%75,5) bulunduğu, yarısından fazlasının (%59,5) bir yükseköğretim kurumunda
okumakta olduğu ya da mezun olduğu, çok
büyük bir kısmının yaşamlarının büyük çoğunluğunu kentte geçirdiği (%86,3), yine
büyük bir kısmının öğrenci (%59,4) olduğu
ve 0-1000 TL arasında gelir seviyesine (%54)
sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1).

Çalışmanın güvenilirliği açısından veriler
Cronbach’s Alpha testine tabi tutulmuş ve
elde edilen değere (0,881) göre çalışmanın
oldukça güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Verilerin analizinde Sıklık Analizi, Kol-

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler

Kategoriler

Sayı

%

Cinsiyet

Kadın

2564

51,3

Erkek

2436

48,7

Toplam

5000

100,0

15-19

1523

30,5

20-24

1441

28,8

25-29

809

16,2

30-34

519

10,4

35-39

272

5,4

40-44

173

3,5

45-49

105

2,1

50-54

76

1,5

55-59

61

1,2

60 +

21

0,4

Toplam

5000

100,0

Yaş

11
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Eğitim

Yaşanılan Yer

Meslek

Gelir

Okur Yazar Değil

29

0,6

Okur Yazar

100

2,0

İlköğretim

222

4,4

Lise

1673

33,5

Üniversite

2641

52,8

Yüksek Lisans-Doktora

335

6,7

Toplam

5000

100,0

Kent

4316

86,3

Kır

684

13,7

Toplam

5000

100,0

Öğrenci

2968

59,4

Ücretli çalışan

1284

25,7

Kendi hesabına çalışan

224

4,5

İşveren

131

2,6

Ev kadını

120

2,4

İşsiz

102

2,0

Emekli

80

1,6

Ücretsiz çalışan (aile üyesi)

41

0,8

Çiftçi

37

0,7

İş göremez - engelli

13

0,3

Toplam

5000

100,0

0-500 TL

1729

34,6

501-1000 TL

968

19,4

1001-1500 TL

690

13,7

1501-2000 TL

554

11,1

2001-3000 TL

559

11,2

3001-5000 TL

378

7,6

5001 TL +

122

2,4

Toplam

5000

100,0

Çalışmada analizlerin düzenli bir tabloda
sunulması ve farklı analizlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili analizlerde katılımcıların
demografik özelliklerinden “Yaş”, “Çalışma
Durumu” ve “Eğitim Durumu” ikili ve üçlü
kategorilere indirgenmiştir. Yaş kategorisi,

Cross’un ve Prensky’nin “Dijital Yerliler” ve
“Dijital Göçmenler” kavramları doğrultusunda gruplandırılmıştır. İnternetin Türkiye’de
ODTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile 1993 yılında kullanılmaya başlandığı göz önüne alınırsa bugün Türkiye’de yaşayan 0-24 yaş ara12
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lığındaki kişileri dijital yerliler, 25 ve üzeri
yaştaki kişileri ise dijital göçmenler olarak
adlandırmak mümkündür. Bu doğrultuda yaş
grubu, analizlerde kullanmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Anket çalışmasına farklı
mesleklere mensup kişilerin yanında öğrenciler ve bir işte çalışmayan kişiler de katılmıştır. Anket formunda 10 kategoriye ayrılmış
olan meslekler, istatistiksel olarak anlamlı
sonuçlara ulaşabilmek ve daha düzenli bir
tablo oluşturabilmek adına üç kategoride toplanmıştır. Eğitim durumu ise, “İlköğretim ve
Altı”, “Lise” ve “Üniversite ve Üstü” olmak
üzere üç kategoriye indirgenmiştir.

Katılımcıların internet ve Facebook kullanım bilgileri incelendiğinde, katılımcıların
hemen hemen yarısının (%51,9) interneti en
fazla 3 saat kullandığı, çok büyük bir kısmının (%83,3) internete cep telefonu ile bağlandığı, yarısına yakınının (%44,2) interneti
en çok sosyal paylaşım ağlarına girmek için
kullandığı, %28,9’unun 4 veya üzeri sosyal
paylaşım ağını kullandığı, hemen hemen
yarısının (%53,4) Facebook’u haftanın her
günü kullandığı, yarınsına yakınının (%47,3)
Facebook’u günde 1 saatten az kullandığı, Facebook’u en çok (33,8) arkadaşlarının
paylaşımlarını takip etmek için kullandığı ve
%29,6’sının Facebook’ta 400’den fazla arkadaşa sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).

Katılımcıların İnternet ve Facebook Kullanım Örüntüleri

Tablo 2. Katılımcıların İnternet ve Facebook Kullanımı
İnternet Kullanım Süresi

İnternete Cep Telefonundan
Bağlanma

Kategoriler

Sayı

%

1 saatten az

795

15,9

1-3 saat

1799

36,0

4-6 saat

1325

26,5

7 saatten fazla

1081

21,6

Toplam

5000

100,0

Evet

4164

83,3

Hayır

836

16,7

Toplam

5000

100,0
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İnternet Kullanım Amacı

Kullanılan Sosyal Paylaşım
Ağı Sayısı

Haftalık Facebook Kullanımı

Günlük Facebook Kullanım
Süresi

Facebook Kullanım Amacı

Sosyal paylaşım ağlarına girmek

2214

44,2

İnternette gezinmek

1058

21,2

Araştırma yapmak ve bilgi edinmek

1018

20,4

Oyun oynamak

440

8,8

Diğer

270

5,4

Toplam

5000

100,0

1

1182

23,6

2

1342

26,8

3

1037

20,7

4 veya üzeri

1439

28,9

Toplam

5000

100,0

1 gün

452

9,0

2-3 gün

873

17,5

4 gün

475

9,5

5-6 gün

532

10,6

Her gün

2668

53,4

Toplam

5000

100,0

1 saatten az

2367

47,3

1-3 saat

1688

33,8

4-6 saat

591

11,8

7 saatten fazla

354

7,1

Toplam

5000

100,0

Arkadaşların paylaşımlarını takip etmek

1690

33,8

Gündemi Takip etmek

1404

28,1

Arkadaşlarımla iletişim kurmak

1105

22,1

Fotoğraf, video ve yazı paylaşmak

578

11,5

Diğer

223

4,5

Toplam

5000

100,0
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Facebook’taki Arkadaş Sayısı

100’den az

677

13,5

100-200 kişi

1045

20,9

201-300 kişi

995

19,9

301-400 kişi

807

16,1

400’den fazla

1476

29,6

Toplam

5000

100,0

Facebook’ta Özel Alanın Sınırları

olurken kullanım şartlarını ve gizlilik politika-

Çalışmaya dahil olan katılımcıların büyük
bir kısmı Facebook profilinde gerçek adını
(%93,0), doğum tarihini (%71,6), yaşadığı yeri (%77,4), eğitim durumunu (%66,5)

larını okumamıştır yahut okuyup okumadıklarını hatırlamamaktadır. Yine katılımcıların
yarısına yakını (%44,4) Facebook’taki gizlilik
ayarlarını, büyük bir kısmı da (%77,6) reklam

ve memleketini (%61,7) diğer kullanıcılarla ayarlarını yapmamıştır. Katılımcıların önemli
paylaşmaktadır. Bunun yanında katılımcıla- bir kısmı da (%41,0) zaman tünelini arkadaşrın büyük bir kısmı (%78,5) Facebook’a kayıt larının paylaşımına açmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Katılımcıların Facebook’taki Gizlilik Tutumları
Facebook Profilinde Yer
Verilen Bilgiler

Facebook’un Kullanım
Şartlarını ve Gizlilik
Politikasını Okuma
Facebook’ta Gizlilik
Ayarlarını Yapma

Kategoriler

Sayı

%

Gerçek ad

4632

93,0

Doğum tarihi

3567

71,6

Yaşanılan yer

3856

77,4

Eğitim durumu

3311

66,5

İlişki durumu

1444

29,0

Yapılan iş

1963

39,4

Memleket

3072

61,7

Aile veya akrabalar

1153

23,2

Evet

1075

21,5

Hayır

2526

50,5

Hatırlamıyorum

1399

28,0

Toplam

5000

100,0

Evet

2778

55,6

Hayır

2222

44,4

Toplam

5000

100,0
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Facebook’ta Reklam
Kısıtlamasını Yapma
Facebook’ta Etiketlenince
Direkt Zaman Tünelinde
Görülme

Evet

1121

22,4

Hayır

3879

77,6

Toplam

5000

100,0

Evet

2049

41,0

Hayır

2951

59,0

Toplam

5000

100,0

Facebook’ta Mahremiyetin İfşası

anı “48,6”, evde çekilmiş oldukları fotoğrafları ya da videoları Facebook’a koyma puanı
Katılımcıların Facebook’a kişisel bilgilerinin
“58,3” ve önemli anlarına ait olan fotoğrafları,
(ad, doğum tarihi, memleket, eğitim duruvideoları ya da yazıları Facebook’ta paylaşma
mu, meslek vb.) çoğunu koyma puanı “73,9”
puanı ise “68,6” olmaktadır (Tablo 4)1.
iken, Facebook’ta, bazen eşi, sevgilisi, akrabası, arkadaşı ya da dostu hakkında iltifat, 1 Katılımcıların “Facebook’ta Mahremiyetin İfşası”,
“Facebook’ta Gözetimin Farkındalığı” ve “Facebook’ta
aşk, sevgi ya da sitem içeren yazılar paylaşMahremiyetin İhlalinin Farkındalığı” konulu sorulara
ma puanı “52,4”, Facebook’ta yeni insanlarverdikleri cevaplar analiz edilmiş, sonuçlar hem yüzdelik
sistemde hem beşlik sistemde hem de yüz üzerinden
la tanışıp arkadaş olma puanı “53,6”, denizde
puanlama şeklinde ifade edilmiştir. Analiz sonuçlarının
ya da havuzda çekilmiş oldukları fotoğrafları
daha iyi ifade edilmesi ve anlaşılması için bu sistemler
Facebook’a koymakta sakınca görmeme puiçerisinden puanlama sistemi (100 üzerinden) tercih
edilmiştir.
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

*Ortalama

**Puan

Tablo 4. Facebook’ta Mahremiyetin İfşası

Facebook’a kişisel bilgilerimin çoğunu
koyuyorum.

%7,3

%13,6

%8,4

%44,1

%26,6

3,7

73,9

Facebook’ta, bazen eşim, sevgilim,
akrabam, arkadaşım ya da dostum hakkında
iltifat, aşk, sevgi ya da sitem içeren yazılar
paylaşıyorum.

%28,5

%24,9

%12,7

%23,9

%10,0

2,6

52,4

Facebook’ta bazen yeni insanlarla tanışıp
arkadaş oluyorum.

%27,8

%22,5

%14,4

%24,4

%10,9

2,7

53,6

Bazen denizde ya da havuzda çekilmiş
olduğum fotoğrafları Facebook’a koymakta
sakınca görmüyorum.

%37,9

%19,1

%14,9

%18,5

%9,6

2,4

48,6

Bazen evde çekilmiş olduğum fotoğrafları
ya da videoları Facebook’a koyuyorum.

%22,6

%18,4

%15,0

%33,3

%10,7

2,9

58,3

Önemli anlarıma ait olan fotoğrafları,
videoları ya da yazıları Facebook’ta
paylaşıyorum.

%11,1

%14,8

%13,9

%40,2

%20,0

3,4

68,6

3,0

59,2

Mahremiyetin İfşası

Ortalama

* 5’lik Sistem

puanı “64,5”, kanuna aykırı bir şey yapmadıkça devlet tarafından Facebook aracılığıyla
** 100’lük Sistem
gözetlenmeyeceklerini düşünme puanı “62,4”,
Facebook’ta Gözetimin Farkındalığı
Facebook’taki bilgilerinin onların haberi olmadan devlet ve şirketler tarafından ele geKatılımcıların Facebook’taki kişisel bilgileriçirilip depolanamayacağını düşünme puanı
ne onlar istemedikçe kimsenin ulaşamayaca“55,5” ve ticari şirketlerin Facebook’taki bilğını düşünme konusunda aldıkları ortalama
gilerine onların izni olmadan ulaşamayacağını
puan “62,4”, Facebook’ta gizlilik ayarlarını
düşünme puanı da “56,8” olmaktadır (Tablo
yaptıkları zaman arkadaşlarının haricinde
5).
kimsenin onları izleyemeyeceğini düşünme
17
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

*Ortalama

**Puan

Tablo 5. Facebook’ta Gözetimin Farkındalığı

Facebook’taki kişisel bilgilerime ben
istemedikçe kimsenin ulaşamayacağını
düşünüyorum.

%15,7

%18,9

%21,4

%25,8

%18,2

3,1

62,4

Facebook’ta gizlilik ayarlarını yaptığım
zaman arkadaşlarımın haricinde kimsenin
beni izleyemeyeceğini düşünüyorum.

%14,0

%16,6

%21,0

%29,4

%19,0

3,2

64,5

Kanuna aykırı bir şey yapmadıkça
devlet tarafından Facebook aracılığıyla
gözetlenmeyeceğimi düşünüyorum.

%17,4

%15,3

%23,1

%25,9

%18,3

3,1

62,4

Facebook’taki bilgilerimin benim haberim
olmadan devlet ve şirketler tarafından ele
geçirilip depolanamayacağını düşünüyorum.

%23,5

%19,0

%26,4

%18,6

%12,5

2,8

55,5

Ticari şirketlerin Facebook’taki bilgilerime
benim iznim olmadan ulaşamayacağını
düşünüyorum.

%21,1

%19,6

%24,0

%24,5

%10,8

2,8

56,8

3,0

60,3

Gözetimin Farkındalığı

Ortalama

* 5’lik Sistem

kişisel verilerin tamamen korunabileceğini
düşünme puanı “58,7” olmaktadır. Yine katı-

** 100’lük Sistem

lımcıların Facebook tarafından korunacağını

Facebook’ta Mahremiyetin İhlalinin Far-

bildikleri için gönül rahatlığıyla Facebook’a

kındalığı

fotoğraf, video ve yazı yükleme puanı “55,1”

Katılımcıların, Facebook’un arkadaşlarıyla

iken Facebook’un onların mahrem hayatları

güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağ-

için bir tehlike olmadığını düşünme puanı

layan bir ortam olduğunu düşünme puanı

“56,2”dir. Katılımcıların Facebook’un onla-

“61,0” iken, Facebook’taki gizlilik ayarları-

rın kişisel bilgilerini koruduğunu düşünme

nın doğru ve eksiksiz yapılması durumunda

puanı ise “54,1” olmaktadır (Tablo 6).
18
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Mahremiyet İhlalinin Farkındalığı

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

*Ortalama

**Puan

Tablo 6. Facebook’ta Mahremiyetin İhlalinin Farkındalığı

Facebook’un arkadaşlarımla güvenli bir
şekilde iletişim kurmamı sağlayan bir ortam
olduğunu düşünüyorum.

%14,2

%18,4

%27,3

%28,5

%11,6

3,0

61,0

Facebook’taki gizlilik ayarlarının doğru
ve eksiksiz yapılması durumunda kişisel
verilerin tamamen korunabileceğini
düşünüyorum.

%17,3

%20,6

%25,1

%25,5

%11,5

2,9

58,7

Facebook tarafından korunacağını bildiğim
için gönül rahatlığıyla Facebook’a fotoğraf,
video ve yazı yüklüyorum.

%19,7

%22,2

%29,9

%19,4

%8,8

2,8

55,1

Facebook’un benim mahrem hayatım için
bir tehlike olmadığını düşünüyorum.

%20,2

%19,6

%27,6

%24,2

%8,4

2,8

56,2

Facebook’un benim kişisel bilgilerimi
koruduğunu düşünüyorum.

%21,3

%22,0

%30,3

%17,7

%8,7

2,7

54,1

2,9

57,0

Ortalama

* 5’lik Sistem
** 100’lük Sistem
Cinsiyet ve Yaşa Göre Mahremiyet Eğilimi
ve Farkındalık Düzeyi

düzeyinde (p. 0,00) bir ilişki söz konusudur.
Ancak cinsiyet ile mahremiyetin ihlalinin farkındalığı (p. 0,068) arasında ise %5 anlamlılık düzeyinde bir ilişki söz konusu değildir
(Tablo 7).

Mann-Whitney U testi ile elde edilen sonuca
göre, cinsiyet ile mahremiyetin ifşası ve gözetimin farkındalığı arasında %5 anlamlılık
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Tablo 7. Mahremiyet Eğiliminin ve Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete Göre Grupsal Karşılaştırması
Mahremiyet

Gözetim

Mahremiyet İhlali

Mann-Whitney U

2653344,000

2782288,500

3030026,500

Wilcoxon W

5941674,000

5750554,500

5998292,500

Z

-9,218

-6,688

-1,825

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

,000

,068

Kadınlar mahrem bilgilerini paylaşma nokta-

farkında olmama noktasında ise kadınlar 62,3

sında 56,9 puan almış iken erkekler 61,6 puan

puan almışken erkekler 58,3 puan almıştır

almıştır. Bunun yanında gözetlendiklerinin

(Tablo 8).

Tablo 8. Cinsiyete Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık Düzeyi
Cinsiyet
Kadın (Puan)

Erkek (Puan)

Mahremiyet

56,9

61,6

Gözetim

62,3

58,3

Mahremiyet İhlali

57,5

56,5

Mann-Whitney U testi ile elde edilen sonuca

dalığı arasında da %5 anlamlılık düzeyinde

göre, yaş ile mahremiyetin ifşası, gözetimin
farkındalığı ve mahremiyetin ihlalinin farkın-

(p. 0,00) bir ilişki söz konusudur (Tablo 9).

Tablo 9. Mahremiyet Eğiliminin ve Farkındalık Düzeyinin Yaşa Göre Grupsal Karşılaştırması
Mahremiyet

Gözetim

Mahremiyet İhlali

Mann-Whitney U

2381718,000

2060332,500

2112211,500

Wilcoxon W

4455384,000

4133998,500

4185877,500

Z

-12,693

-19,115

-18,082

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000
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Dijital yerliler mahrem bilgilerini paylaşma

jital göçmenler 53,3 puan almıştır. Mahremi-

noktasında 62,0 puan almış iken dijital göç-

yetin ihlalinin farkında olmama noktasında

menler ise 55,2 puan almıştır. Bunun yanında

ise dijital yerliler 61,4 puan almışken dijital

gözetlendiklerinin farkında olmama noktasında dijital yerliler 65,2 puan almışken di-

göçmenler 50,7 puan almıştır (Tablo 10).

Tablo 10. Yaşa Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık Düzeyi
Yaş
Dijital Yerliler (Puan)

Dijital Göçmenler (Puan)

Mahremiyet

62,0

55,2

Gözetim

65,2

53,3

Mahremiyet İhlali

61,4

50,7

5.8. Eğitim Durumu, Bölge ve Mesleğe

versite ve üstü grubundakiler ise 58,6 puan

Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık

almıştır. Bunun yanında gözetlendiklerinin

Düzeyi

farkında olmama noktasında ilköğretim ve

Kruskal-Wallis testi ile elde edilen sonuca

altı grubundakiler 65,7 lise grubundakiler de
66,4 puan almışken üniversite ve üstü gru-

göre, eğitim durumu ile mahremiyetin ifşa-

bundakiler 56,3 puan almıştır. Mahremiyetin

sı, gözetimin farkındalığı ve mahremiyetin
ihlalinin farkındalığı arasında %5 anlamlılık

ihlalinin farkında olmama noktasında ise, lise

düzeyinde (p. 0,00) bir ilişki söz konusudur.

grubundakiler de 62,6 puan almışken üniver-

Lise grubundakiler mahrem bilgilerini pay-

site ve üstü grubundakiler 53,3 puan almıştır

laşma noktasında 61,1 puan almış iken üni-

(Tablo 11).

Tablo 11. Eğitim Durumuna Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık Düzeyi
Eğitim Durumu
İlköğretim ve altı (Puan)

Lise (Puan)

Üniversite ve üstü (Puan)

Mahremiyet

55,0

61,1

58,6

Gözetim

65,7

66,4

56,3

Mahremiyet İhlali

61,9

62,6

53,3

21

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:353 K:410
www.uhedergisi.com
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

Meslek/çalışma durumu ile mahremiyetin ifşası, gözetimin farkındalığı ve mahremiyetin
ihlalinin farkındalığı arasında da %5 anlamlılık düzeyinde (p. 0,00) bir ilişki söz konusudur. Öğrenciler mahrem bilgilerini paylaşma
noktasında 61,0 puan almış iken çalışanlar
56,8 puan almıştır. Gözetlendiklerinin far-

kında olmama noktasında ise öğrenciler 63,8
puan almışken çalışanlar 54,0 puan almıştır. Mahremiyetin ihlalinin farkında olmama
noktasında da öğrenciler 59,7 işsizler de 58,8
puan almışken çalışanlar 52,0 puan almıştır
(Tablo 12).

Tablo 12. Meslek/Çalışma Durumuna Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık Düzeyi
Meslek/Çalışma Durumu
Çalışan (Puan)

Öğrenci (Puan)

İşsiz (Puan)

Mahremiyet

56,8

61,0

55,6

Gözetim

54,0

63,8

62,2

Mahremiyet İhlali

52,0

59,7

58,8

Yaşanılan bölge ile mahremiyetin ifşası, gözetimin farkındalığı ve mahremiyetin ihlalinin farkındalığı arasında da yine %5 anlamlılık düzeyinde (p. 0,00) bir ilişki söz konusudur. Ege Bölgesi’ndekiler mahrem bilgilerini
paylaşma noktasında 62,8 puan almış iken
Doğu Anadolu Bölgesi’ndekiler 55,1 puan
almıştır. Gözetlendiklerinin farkında olma-

ma noktasında ise Karadeniz Bölgesi’ndekiler 61,9 puan almışken Ege Bölgesi’ndekiler
57,7 puan almıştır. Mahremiyetin ihlalinin
farkında olmama noktasında da, Karadeniz
Bölgesi’ndekiler 59,4 puan almışken Doğu
Anadolu Bölgesi’ndekiler de 52,5 puan almıştır (Tablo 13).

Tablo 13. Bölgelere Göre Mahremiyet Eğilimi ve Farkındalık Düzeyi
Bölge
Akdeniz
(Puan)

Doğu
Anadolu
(Puan)

Ege
(Puan)

Güneydoğu
Anadolu
(Puan)

İç Anadolu
(Puan)

Karadeniz
(Puan)

Marmara
(Puan)

Mahremiyet

58,5

55,1

62,8

62,6

58,7

61,2

58,1

Gözetim

60,6

58,9

57,7

61,7

60,0

61,9

61,0

Mahremiyet İhlali

57,0

52,5

56,0

57,9

55,4

59,4

58,1
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SONUÇ

Facebook’u kullanmaktadır. Zhao’nun (2012:
37) sosyal paylaşım ağları ile ilgili yapmış olduğu araştırmada da katılımcıların yarısından
fazlası Facebook’a her gün girmekte ve yarısına yakını Facebook’u günde en az 1 saat
kullanmaktadır.

Özelde sosyal paylaşım ağlarının genelde
ise yeni medyanın insan hayatına girmesiyle birlikte bireyin ve toplumun mahremiyet
algısında yaşanan değişimi ortaya çıkarmak
için Türkiye’yi kapsayan bir saha araştırması
yapılmıştır.

Katılımcılar Facebook’u en çok arkadaşlarının paylaşımını takip etmek (%33,8) sonrasında da en çok gündemi takip etmek (%28,1)
için kullanmaktadır. Katılımcıların yarısına
yakınının ise bu sosyal paylaşım ağında en
az 300 arkadaşa sahip olduğu görülmektedir. CASR’ın (2013: 8) çalışmasında da Facebook kullanıcıların çok büyük bir kısmı
Facebook’u en çok arkadaşlarının durumuna
ya da haberlere bakmak için kullanmaktadır.

Çalışmada, katılımcıların, internet ve Facebook kullanım örüntülerini ve Facebook’taki gizlilik tutumlarını tespit etmek amacıyla
bir takım sorular sorulmuş ve katılımcıların
cevapları analiz edilmiştir. Analize göre, katılımcıların hemen hemen yarısı interneti günde en az 4 saat kullanmaktadır. Katılımcıların
çok büyük bir kısmı (%83,3) internete cep
telefonu aracılığıyla bağlanmakta ve interneti
en çok sosyal paylaşım ağlarına girmek için
(%44,3) kullanmaktadır. Yine bu katılımcıların hemen hemen yarısı en az 3 tane sosyal
paylaşım ağını aktif olarak kullanmaktadır.
Çalışma örnekleminin de büyük bir kısmını
oluşturan genç yaştaki bireyler, dijimodern
çağın en önemli ve en popüler iletişim araçlarından olan interneti ve internetin gözdesi
olan sosyal paylaşım ağlarını oldukça fazla
kullanmaktadır.

Bunun yanında çalışmada katılımcıların büyük kısmı Facebook profillerinde gerçek ad,
doğum tarihi, yaşadıkları yer, eğitim durumu
ve memleket gibi bilgilerine yer verirken katılımcıların yarısından azı profillerinde ilişki
durumu, iş durumu ve aile veya akrabalar gibi
bilgilere yer vermektedir. Bulgular, Zhang
(2014: 36), Afsahi (2014: 44) ve Dillard’ın
(2011: 95-97) bireylerin çoğunluğunun kişisel bilgilerini Facebook profillerinde paylaştıklarını ortaya koyduğu çalışmalarla benzerlik içindedir.

İnterneti bu yoğunlukta kullanan katılımcılar Facebook’u da aynı oranda kullanmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası (%53,4)
Facebook’a her gün girmekte ve yine yarısından fazlası (%52,7) günde en az 1 saat

Kullanıcıların bilgilerini paylaştığı bu sosyal
paylaşım ağına kayıt olunurken katılımcıların çok büyük bir oranı kullanım şartlarını ve
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malarında da bireyler Facebook’ta mahrem
bilgilerini paylaşmakta gayet istekli davranmaktadır aynı zamanda mahremiyetlerinin
ihlal edilmesi/görülmesi konusunda da duyarlı davranmamaktadır.

gizlilik koşullarını okumamıştır ya da okuyup
okumadıklarını hatırlamamaktadır. Ayrıca
katılımcıların yine çok büyük bir kısmı Facebook reklam ayarlarını ve hesabındaki gizlilik ayarlarını dikkatlice ve eksiksiz olarak
yapmamıştır. Ayrıca katılımcıların yarısına
yakını zaman tünelini arkadaşlarının paylaşımına açmıştır. Katılımcılar Facebook’taki bu
tutumları ile özel alanlarına ait bilgileri hem
devletin hem ticari şirketlerin hem de diğer
bireylerin gözetimine ve ihlaline açmış olmaktadır.

Bunun yanında katılımcıların Facebook aracılığıyla, devlet ve ticari şirketler tarafından
gözetlendiklerinin farkında olup olmadıkları da analiz edilmiş ve katılımcıların büyük
bir kısmının gerçekleşen gözetimin farkında olmadığı sonucuna varılmıştır. Uzkurt ve
Torlak’ın (2005: 24) ve Hoy ve Milne’nin
(2010: 36) çalışmalarında da görüldüğü üzere
bireylerin çoğunluğu gözetlendiklerinin tam
anlamıyla farkında olmamaktadır.

Çalışmada katılımcıların mahremiyetlerini
Facebook’ta ne oranda ifşa ettiklerini, devlet
ve ticari şirketler tarafından gözetlendiklerinin farkında olup olmadıklarını ve mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin farkında olup
olmadıkları tespit etmek için de bir takım
sorular sorulmuş ve analiz sonuçlarına yer
verilmiştir.

Ayrıca katılımcılar Facebook aracılığıyla
mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin de tam
anlamıyla farkında olmamaktadır fakat bu
konuda şüpheleri bulunmaktadır. Gross ve
Acquisti (2005), Hoy ve Milne (2010: 34) ve
Dillard (2011: 103) da yapmış oldukları çalışmalarda Facebook kullanıcılarının çoğunun
mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin ve bilgilerinin ele geçirildiğinin tam olarak farkında
olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır.

Çalışmada mahrem bilgi, fotoğraf, video ya
da yazıları insanların Facebook’ta nasıl ve ne
oranda ifşa ettikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve analiz sonucunda Burgoon’ın (1982)
mahremiyet sınıflandırması temelinde katılımcıların enformasyonel, psikolojik, toplumsal ve fiziksel mahremiyetlerini Facebook’ta
paylaşma noktasında oldukça paylaşımcı
eğilimler gösterdikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar mahremiyetlerini Facebook’ta genel
olarak büyük oranda ifşa etmektedir. Johnson
(2012: 40) ve Afsahi’nin (2014: 48) çalış-

Çalışmada ayrıca Türkiye’deki Facebook
kullanıcılarının mahremiyet eğilimleri eğitim, çalışma durumu, bölge, yaş ve cinsiyet
grupları temelinde incelenmiş ve anlamlı
farklılıklara ulaşılmıştır. Facebook’ta erkekler kadınlara göre mahremiyetlerini daha
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fazla ifşa etmektedir. Fakat erkekler gözetlendiklerinin ise kadınlara göre daha fazla
farkında olmaktadırlar. Dijital göçmenler de
mahremiyetlerini dijital yerlilerden daha az
ifşa etmektedir. Ayrıca dijital göçmenler dijital yerlilere göre gözetlendiklerinin ve mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin daha fazla
farkında olmaktadır. Nosko ve arkadaşlarının
(2010) da Facebook’la ilgili yapmış oldukları
araştırmada, bireylerin yaşları arttıkça paylaşılan kişisel bilgilerin azaldığını ortaya çıkarmıştır. Fogel ve Nehmad (2009) ise yaptıkları araştırmada, kadınların mahremiyetlerini
erkeklere göre daha fazla önemsedikleri ve
kişisel bilgilerini daha az paylaştıkları sonucuna ulaşmışlardır.

deki kişiler diğer bölgelerdekilere göre devlet
ve ticari şirketler tarafından gözetlendiklerinin daha fazla farkında olmaktadırlar. Mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin en çok farkında
olan bölge ise Doğu Anadolu olmaktadır.

Bunun yanında üniversite, yüksek lisans veya
doktora düzeyinde eğitim seviyesine sahip kişiler, lise düzeyindeki eğitim seviyesine sahip
kişilere göre mahremiyetlerini daha az ifşa
etmektedirler. Ayrıca üniversite ve üstü eğitim seviyesindeki kişiler lise seviyesindekilere nazaran gözetlendiklerinin ve mahremiyetlerinin ihlal edildiğinin daha fazla farkında
olmaktadırlar. Çalışan kişiler ise öğrencilere
göre mahremiyetlerini daha az ifşa etmekte
iken, gözetimin ve mahremiyetin ihlalinin
daha fazla farkında olmaktadırlar.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: The internet, which removes and shapes the concept of time and space, has also
changed the boundaries of privacy. With this new technology, the protection of privacy and the
establishment of its borders have become more difficult than ever. While the privacy of the individual can be violated by other individuals, states or commercial companies in different ways
before the internet enters the human life, the privacy violations with the internet have reached
different dimensions in terms of both quality and quantity. Digitalization of shopping, banking
transactions, social relations, interactive communication, accelerates the mobility of the individual in these areas and also harms the boundaries of the private and public sphere. This digital
environment, which fits the world on a small computer screen or on the phone, has regardlessly
normalized the transfer of individual’s own self to virtual space with its illusion of unlimited
freedom and made him/her the subject of this environment. The individual has opened his/her
home address, phone, family, identity, and sometimes his/her most intimate moments / images,
even inside the house or even in the bedroom in this virtual environment to the surveillance
of other individuals, both states and commercial companies to peep and be peeped more. The
information s/he uploads, the sites s/he enters, the articles s/he writes and everything s/he is looking for in this digital environment are known and recorded in huge databases. These actions,
especially in the new media which is the media of the contemporary age, can cause irremediable losses for the individuals. The sharing of private / confidential information in the digital
environment and the storing of the information of the users by the states and companies cause
the confidentiality of the information, the devaluation of the individuals by degrading them to
the data subjects and the deterioration of the society structure from the general perspective.
Objective: In the study, the level of internet and new media usage practices of Facebook users
in Turkey, awareness of their being surveilled and their privacy violations, and levels of sharing
their privacy were examined. The aim of the study is to reveal the change in the perception
of privacy of the people in Turkey with the new media. Face-to-face survey method was used
in the study. Methodology: The universe of the study is about 30 million people who live in
Turkey using Facebook aged 15 and over. 5000 Facebook users who are selected by stratified
sampling method and living in different cities of Turkey constitute the sample of the study.
The survey was conducted between November 2015 and January 2016. Conclusions: In the
study, a number of questions were asked to identify participants’ internet and Facebook usage
29
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patterns and privacy attitudes on Facebook, and their answers were analyzed. According to the
analysis, almost half of the participants use the internet for at least 4 hours a day. A very large
number of participants (83,3%) connect to internet via mobile phone and the internet is used
mostly for social networking (44,3%). Almost half of these participants actively use at least 3
social networking sites. The young people, who constitute a large part of the study sample, use
the internet and the social and communication networks which are the most important and most
popular communication tools of the digimodern age. Participants, who use the internet more,
also use Facebook in the same way. More than half of the participants (53.4%) enter Facebook
every day and more than half (52.7%) use Facebook for at least 1 hour a day. Participants use
Facebook most to follow the friends’ share (33.8%) and follow the agenda most often (28.1%).
Nearly half of the participants seem to have at least 300 friends in this social network. In addition, most of the participants in the study had information such as real names (93.0%), birth
date (71.6%), place of living (77.4%), education status (66.5%) and country (61.7%), less than
half of the participants had relationship status (29.0%), employment status (39.4%), and family
or relatives (23.2%) in their profiles. A large number (78.5%) of participants did not read or
do not remember to read the terms of use and confidentiality when they were enrolled in this
network of social networking where users shared their knowledge. Besides, a large number
of participants did not carefully and thoroughly set Facebook advertisement settings (77.6%)
and their privacy settings (44.4%). Also, close to half of the participants (41.0%) opened the
time tunnel to the sharing of their friends. With these attitudes in Facebook, the participants
have opened their private information to the violation and surveillance of the state, commercial
companies and other individuals. A number of questions were also asked in the study to determine whether participants were aware of their confidentiality on Facebook, they were being
watched by state and commercial companies, and they were aware that their privacy was violated. Based on the privacy classification of Burgoon (1982), it is found that participants tend
to share informational, psychological, social and physical confidentiality on Facebook. They
considerably disclose their privacy on Facebook in general. However, participants are not fully
aware of the fact that they are being watched via Facebook by government and commercial
companies, and that their privacy has been violated. The study also examined the privacy trends
of Facebook users in Turkey on the basis of education, working status, region, age and gender
groups and meaningful differences was found. On Facebook, men reveal more of their privacy
than women. But men are more aware of that they are being watched. Digital immigrants also
reveal their privacy less than digital locals. Moreover, digital migrants are more aware of their
30
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privacy and privacy violations than their digital counterparts. However, those with a university,
master’s or doctoral level of education reveal less privacy than those with a high school level of
education. In addition, people in college or higher education are more aware of the fact that they
are being surveilled and their privacy is violated in comparison to those in high school. Employees are less aware of their privacy than students, while they are more aware of the violation
of surveillance and privacy. When the privacy tendencies of the participants are examined on
the basis of the region, the people in the Aegean region are the ones who reveal their privacy
most. But again, the people in the Aegean region are more aware that they are being surveilled
by commercial companies according to the other regions. Eastern Anatolia is the region that is
most aware of the violation of privacy. In conclusion, according to the findings in the study; the
level of revealing privacy of the participants on Facebook is high. Also, the awareness levels of
participants, who are being surveilled by state and commercial companies, and their privacy is
being violated, are low. Furthermore, the privacy tendencies of them differ according to gender,
age, education, working status and regional characteristics.
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Abstract: Media relations have gained a new approach
the development and alterations on the technology.
Online media tools which have taken places in virtual
environments are one of the most important among
rivalry strategies rather than traditional media tools.
Moreover, press rooms, press releases, video releases
or technology of RSS which has been oriented by the
corporate websites not only accelerate media relations
but also strengthen corporate image and reputation.
In this study, media tools which are differentiated
by virtual environment’s changes and its application
formats have been discussed. In the research part, the
official corporate websites of 10 companies which are
positioned as “The Most Admirable” ones in Turkey
have been examined in terms of online media tools
through a content analysis.

Öz: Günümüzde yer alan teknolojik değişim ve
gelişmeler kapsamında; medya ile olan ilişkiler de
farklı boyutlara taşınmıştır. Geleneksel olan medya
araçlarından ziyade sanal ortamlarda yer alan çevrimiçi
medya araçları kurumların rekabet stratejileri arasında
yer almaktadır. Bununla birlikte kurumsal web sayfalarında yer alan basın odaları, basın bültenleri, video
bültenler ya da RSS teknolojileri de medya ilişkileri
hızlandırmanın yanı sıra kurumsal imaj ve itibarı da
güçlendirmektedir.Yapılan bu çalışmada da sanal ortamlardaki teknolojilerin değişimi ile farklılaşan medya
araçlarının ve bu araçların uygulanış biçimlerinin ne
olduğu ortaya koyulmuştur. Buna ek olarak ortaya
koyulan çalışmada, Türkiye’nin “En Beğenilen” ilk
10 şirketinin sanal ortamdaki medya ilişkilerinde
hangi araçlara yer verdikleri, içerik analizi ile yapılmış
olan araştırma kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır.
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GİRİŞ

risi ise, eşik bekçilerinin öneminin azalmasına, hız kavramının pozitif olarak ivme kazanmasına, zaman ve birçok öğeden tasarruf
sağlanmasına imkân veren çevrimiçi medya
ilişkileri olmuştur. Bu bağlamda özellikle
Türkiye’de ve dünyada önde gelen birçok
şirket, çevrimiçi medya ilişkilerini güncel ve
aktif şekilde kullanmaya başlamıştır.

1700’lü yıllarda matbaayı Osmanlı topraklarında başarılı bir şekilde kullanmaya başlayan
İbrahim Müteferrika’nın, bulduğu aletin bundan üç yüzyıl sonra nasıl bir şekil alacağını kestirememesi olasıdır. Çünkü matbaada basım
ve dağıtım sürecinden önümüze gelene kadar
birçok aşamadan geçen bilginin, şimdiki yüzyılda sadece bir ‘tık’ mesafesi kadar uzakta
olması gerçeği o dönemler için imkânsız bir
olasılıktı. Bilginin tarih boyunca birikmesi ve
ehil ellerle yoğrulması sonucu bilgi, insanoğlu için birçok faydalı sonuçlar doğurmuştur.

21.yüzyılda gazetecilerin kurum hakkında genel bilgileri aldıkları en favori kitle iletişim
aracı internet olmuştur. 2002 yılında yapılan
Middleberg/ Ross“SeventhAnnual Media in
TheWired World” alan araştırmasında gazetecilere, bir kurum ya da kuruluş hakkında
haber toplarken hangi yöntemi en çok tercih
ettikleri sorulmuş, gazetecilerin 1995 yılında %66’sının internetten faydalanırken, 2001
yılında aynı grubun internetten faydalanma
oranının %92’ye yükseldiği gözlemlenmiştir
(Middleberg ve Ross, 2002’den akt. Alikılıç,
2011: 78).

Geleneksel medya olarak adlandırılan gazete,
dergi, televizyon, radyo gibi unsurlaryerini
Web 2.0 ve semantik ağlara bırakmış, inanılmaz bir ivmeyle gelişmeye devam etmiştir.
İçinde bulunduğumuz bilgi yüzyılının yaklaşık son on beş yılında, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişme ve değişmeler, bu yüzyıla
gelene kadar sürdürülen hemen hemen bütün
alışkanlıklar ve kullanımlara yeni bir boyut
kazandırmaktadır. Özellikle internetin hayatımızın en büyük ve vazgeçilemez parçası haline gelmesi, yerkürenin yaklaşık olarak bütün
coğrafyalarında kullanılıyor olması, internetten kaçınılmasını imkânsızlaştırmaktadır.

Bundan on yıl önce yapılmış olan bu çalışmada, bir kitle iletişim aracı olan internetin sadece 6 yılda ne şekilde değişime ve gelişime
uğradığı gözlemlenebilmektedir. Günümüzde
ise şirketlerin ve medyada bulunan yetkililerin aynı davranışı sergilemesi kaçınılmazdır.
Günümüzde basının herhangi bir haber için
internet öğesine başvurmaması gibi bir olasılık düşünülemezken kurumların internet
sitelerini de bu amaçla yapılandırmaları gerekmektedir. Özellikle bilginin kullanımı ve

İnternet ağının bu kadar yaygınlaşması ve
kullanımının aktifleşmesi, birçok alan gibi
iletişim alanında da kaçınılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Bunların en önemlilerinden bi33
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paylaşımı, tanıtma ve tanınma faaliyetlerinde
bulunan kurumların, internet sitelerini, sadece salt bilgi vermekten çok daha fazla bir
alanda olması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Etkileşim unsurunu ön plana çıkaran
ve hızı maksimize edebilen Web 2.0 tabanlı
kurumsal web siteleri, haber amacında olan
kurum ve haberci için olmazsa olmaz bir unsur halini almıştır.

büyük bir kısmının internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir (Alikılıç, 2011: 3).
Geleneksel medyada, haber süreçleri tamamen tek taraflı olup, habere ve bilgiye maruz kalan hedef kitlenin hiçbir şekilde sürece
müdahalesi söz konusu olamamaktadır. Hedef kitle sadece onun okuması için yazılmış
olan haberleri okuyup hazır olarak gönderilen bilgiyi herhangi bir yorum yapmadan
kabullenme eylemi göstermektedir. Ancak
son yüzyılda hayatımıza giren bilgi iletişim
teknolojilerinin güncelliği ve kullanımı bu
doğrultuda değildir. Tek taraflı mesaj ve bilgi
aktarımından ziyade, bilgiye ve mesaja maruz kalan bireylerin de bu süreçte söz hakkı
bulunmaktadır.

Kurumların, gazete ve editörlerle olan ilişkileri Web 2.0 tabanında yeniden yapılandırılmış ve çevrimiçi medya kullanımı ile çift
taraflı bir iletişim süreci oluşturulmuştur. Kurumlar çevrimiçi medya yönetimiyle gazetecilere teker teker basın bülteni, etkinlik haberleri göndermek ya da kurum tanıtımı için
gerekli kişilerle temasa geçmek yerine, yaptığı ve yapacağı bütün faaliyetlerini kurumun
resmi sitesine yüklemeye başlamıştır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında kurumlar, medya ile ilişkilerini yeniden düzenlenmek zorunda kalmıştır. Kurumlar basın bültenlerini,
basın kitlerini ve diğer medya öğelerini haber
için haberci ya da editörlerin ayağına götürmekten ziyade, bu unsurları kurumsal web
sitelerine yüklemeyi tercih etmektedirler.
Böylece kurumlar hakkında haber yapacak
olan mekanizmalar, kurumdan bilgi almak
için zorunlu olduğu anı bekleme yerine, 7/24
kurumla ilgili medya öğelerine ulaşabilmektedirler.

Geleneksel medyanın tersine, yeni bir mecra olan Web oldukça güçlü bir araç olmuş ve
son yıllarda gelişen sosyal medya da değişimi
tetiklemiştir. Geleneksel medya bağlamında
gazete, televizyon, radyo tüketicilerin pasif
gözlemciler olduğu fikrine odaklanırken internet ve çevrimiçi gibi platformlar, tüketicilerin aktif gözlemci ve katılımcı olma fikrine
odaklanmıştır. Bugün internet dünya genelinde 3 milyar kullanıcıyı aşmıştır.1 Son verilere
göre bu rakam, dünya genel nüfusunun hayli
1

WEB 1.0 ve WEB 2.0 UYGULAMALARI
İnternetin hayatımıza girdiği 90’lı yılların
başında ve 2000’li yıllara kadar olan süreçte,

http://www.internetlivestats.com
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genel hatlarıyla internet siteleri görsellikten
ve etkileşimden uzak bir yapıya sahiptir. Bu
dönemde kullanılan Web 1.0 tabanı yazılım
açısından buna izin vermemektedir. Bu yıllarda oluşturulan kurumsal siteler, daha çok
hedef kitleyi bilgilendirmek ve yeni ürün/
hizmetin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Web 1.0 sisteminde kurumların medya ilişkileri için içerik oluşturması
mümkün olmamaktadır. Bu soruna çözüm
olarak internet sitelerinde sadece iletişim bilgileri yer almaktadır. Kurum sadece tek taraflı bir tanıtım faaliyetini web üzerinden yönetmekte ve hedef kitlesiyle karşılıklı temasa
geçememektedir. Bu hem kurum açısından
hem de kurumun hedef kitlesi açısından dezavantajlar içermektedir.

Özellikle son yıllarda gelişen bilgi iletişim
teknolojileri, bu kısıtlılığı ortadankaldırmaktadır. Artık internette aktif kullanıcı haline
gelen tüketici, kurumun oluşturduğu içeriğe,
içerikle karşılık verme gereksinimi duymaya başlamıştır. Bu gereksinimi karşılayacak
olan sistem ise Web 2.0 sistemi olarak adlandırılmaktadır. Web 2.0, Web üzerinde içerik
yönetimine dönük bütünüyle yeni modeller
sunmaktadır. Bütünleşik sistemler ya da sosyal ağ uygulamaları ile içerik yaratma editoryal bir uygulama olmaktan çıkıp kullanıcı
merkezli hale gelmeye başlamıştır. Bu gelişmeleriçeriğin ortaklaşa yaratılması ve tekrar
kullanımına olanak sağlayan yeni bir yaklaşımı ortaya koymaktadır (Külcü, 2010: 318).
Buradan yola çıkarak Web 1.0 teknolojisinin
ve Web 2.0 teknolojisinin karşılaştırılması
gerekmektedir.
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Tablo 1. Web 1.0 ile Web 2.0 Karşılaştırması2
WEB 1.0

WEB 2.0

Durağan Bannerler

Site İçeriğine Göre Reklam Gösteren Google AdSence

Fotoğrafların Sadece Kendine Saklanması

Fotoğrafların Milyonlarca Kişiyle Paylaşılması

Mp3 Oluşturmak İçin Listelerin Gezilmesi

Şarkı Adıyla Arama Yapılması

Ansiklopedik Bilgiyi Arayacağımız Yerler

Ansiklopedik Bilginin Aşamalı Olarak Kullanıcılar
Tarafından Oluşturulması

Kişisel Web Siteleri

Bloglar

Domain Adı İçin Akılda Kalıcı İsim Seçme Arayışı

Akılda Kalmak ya da Öne Çıkma İçin Arama Motoru
Optimizasyonu

Sayfa Değerlendirilmesi Yapılması

Tıklanmaların Hesaplanması

İçerik Yönetim Sistemleri

Herkesin İçerik Oluşturabileceği Sistemler

Klasör Yapıları( Taxonomy)

Etiket Yapıları( Tagging, Folksonomy)

Tablo 1’de görüldüğü üzere Web 1.0 anlayışının aksine içerik oluşumu tek taraflı olmaktan
çıkmış ve ortak üretim haline gelmektedir.
Kurumsal açıdan bakıldığında ise, kurumun
hedef kitlesi için hazırladığı medya unsurları
;çevrim içi basın bültenleri, çevrimiçi basın
kitleri, podcastler vb Web 2.0 tabanında elverişli hale gelmektedir.2

bir beyin fırtınasın konferansı ile başlamıştır.
Web 2.0 sözcüğü 2004 yılında kullanılmaya
başlamış, ikinci nesil ve daha güncel internet
hizmetlerini – toplumsal iletişim sistemlerini, wikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa
ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlamıştır
(Sayımer, 2008:28-29). Web 2.0, insanın etkileşime olan bakış açısından daha fazlasıdır.
Web 2.0, karşılıklı konuşmalar, kişilerarası
ağlar, kişiselleştirme ve bireysellikle ilgilidir.
Web 2.0 sonuç olarak, sadece sosyal ağ deneyimleriyle alakalı olmayan, içeriğin kendince
dağılımı ve üretimi olan, açık iletişimle şekil-

Web 2.0 kavramı 2004 yılında, O’Reilly ve
MediaLive International arasında gerçekleşen
2 Kaynak: http://www.csharpnedir.com/ makalegoster.asp?MId=570’ den akt. Ebru Uzunoğlu,
Vd.,İnternet Çağında Kurumsal İletişim, Say Yayınları, İstanbul, 2009, s.88
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lenen, özgür paylaşım ve yeniden kullanıma
elverişli bir sosyal fenomen olmuştur (Stephen 2005’ten akt. Garoufallou ve Charitopoulou, 2011: 491).

• Topluluk yapıcı olması,
• Kullanıcı üretimli içerik oluşturmaya uygun olması,
• Depolama yapılabilmesidir.

Çevrimiçi medya ilişkileri bağlamında bakıldığında, Web 2.0 sistemi oldukça önemlidir.
Kurumsal olarak medya ilişkilerinin çevrimiçi yapılması Web 2.0 teknolojisi tabanına dayanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde kurumlar basın bültenlerini, basın kitlerini, kurumla
ilgili video bültenleri, RSS uygulamalarını ve
podcastları kolayca sitelerinde konumlandırabilirler. Konumlandırılmış olan bu içerikler, haber yapacak olan haberci tarafından
vakit kaybetmeden elde edilerek haberin can
alıcı noktası olan hız elde edilebilir. Öte yandan bu sayede kurumlar da editörler veya eşik
bekçilerinden gelecek olan olumsuz ya da zaman kaybettirecek isteklerin önüne geçmiş
olmaktadırlar.

Web 1.0 ‘salt okunur’ web ara yüzüne odaklanmaktadır. Web 1.0 bilgiyi aramaya ve okumaya olanak tanımakta, web sayfaları az sayıda yazar tarafından çok sayıda okuyucu için
tasarlanmaktadır. Web 1.0, ilgili bilgiye bağlantılar içeren elektronik bilgi webini ifade
etmektedir(Akar,2010:15). Web 2.0 ise, ikinci nesil internet tabanlı web servislerinden
toplumsal ağ sitelerini (sosyal networkler),
web tabanlı özgür ansiklopedileri, forumları,
podcastleri ve diğer çevrimiçi birliktelik ve
paylaşıma olanak sağlayan ortamları ifade etmektedir (Güçdemir, 2010: 24-25).

• Tekrar düzenlemeyi imkânlı kılması,

Kurumlar, Web 2.0 sayesinde Web 1.0 gibi
tek taraflı olan ve sadece kurum için belirleyici, paylaşıma kapalı bir sistemden uzaklaşıp daha çok paylaşımcı ve interaktif bir
sisteme dâhil olmuşlardır. Ayrıca Web 2.0’ın
özelliklerine bakıldığında depolama, yeniden
düzenleme ve bilgi paylaşımı gibi unsurlarının, çevrimiçi medya ilişkileri için oldukça
önemli olduğu görülmektedir.

• Güven üzerine kurulu olması,

ÇEVRİMİÇİ MEDYA İLİŞKİLERİ

• Bilgi serbestliğini sağlaması,

Medya ilişkilerinden söz ettiğimizde, kurum
ve kuruluşları temsil eden kişilerin basınyayın organlarıyla, ağırlıklı olarak da yazılı

Burada önemli olan nokta Web 2.0’ın Web
1.0’dan mantığı gereği farklı oluşudur. Web
2.0’ın ayırt edici prensipleri şunlardır(Miller,
http://www.ariadne.ac.uk/ 2013):
• Paylaşım ve iletişim sağlaması,

• Katılımcı olması,
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basınla kurduğu her düzeyde iletişimi içine
alan bir ilişkiler ağı anlaşılmaktadır (Aydede,
2004: 14).

• Haber için gerekli olan görsel materyalin
her zaman aynı kalitede saklanmasını,
• Haber için gerekli olan hız ve erişebilirliğin maksimize edilmesi,

21. yüzyıla gelindiğinde bilgi iletişim teknolojileri birçok süreci değiştirdiği gibi medya
ilişkilerini de değiştirmiştir. Hızla yayılan
bilginin paylaşımı, yayılma hızı her şeyden
önde gelmeye başlamış ve kurumlar da bu gelişmeler karşısında duyarsız kalamamışlardır.
Kurumların iş yapış şekillerine yansıyan bu
gelişmelere paralel olarak basınla olan ilişkiler de tekrardan şekillenmeye başlamıştır.
Yüzyıllar boyunca süren matbaa, eşik bekçiliği, haber editörlüğü gibi kavramların artık
eskisi kadar önemikalmamış, kurumlar kendi
haberlerini yapabildikleri gibi birçok haber
öğesini de kurumsal internet sitelerinde kullanmaya başlamışlardır.

• Zaman ve kâğıt tasarrufunun ön plana çıkartılması,
• Bu sayede haber tüketicisinin içeriğin bulunduğu mecraya gitme zorunluluğunda
kalmaması; içeriğin haber tüketicisinin
ayağına gelmesi,
• Kurum açısından bakıldığında, haber içeriği oluşturan ürün ya da hizmetin kullanım amaçlı olarak eşik bekçilerine gönderilmemesi sonucu maddi tasarruf elde
edilmesi.
Gazeteciler gerçek bilgiye ulaşmaya çalışmaktadırlar. Web sayfalarının basın bölümleri sadece bu bilgileri gazetecilere sunmakla
kalmamakta, halkla ilişkiler uzmanlarını da
sorulara teker teker cevap verme zahmetinden kurtarıyor. Gazeteci dostu bir web sitesi
yapmak, kurum hakkında hep olumlu haberler yapılacağı anlamına gelmemektedir. Fakat
kurum ve ürünlerine dair haberleri gazetecilerin kolayca erişebileceği bir web sayfasına
koyma, iyi bir halkla ilişkiler yatırımıdır (Steme 2008’den akt. Theaker, 2008: 214).

Yazılı ve bütün gazetecilere teker teker gönderilmek zorunda kalınan basın bültenleri,
yüksek maliyete ve zaman kaybına sebep
olan basın kitleri, daha da ötesi zenginleştirilmiş bir içerik olan video bültenleri, Web 2.0
ve bilgi iletişim teknolojilerinin etkileşimsel
olmasına paralel olarak boyut değiştirmiştir.
Çevrimiçi medya kullanımının faydalarını şu
şekilde sıralamak mümkündür:
• Kurumsal web sitesine yüklenen ve haber
yapma için gerekli olan basın bülteninin,
basın kitinin sınırsız bir süreyle muhafaza
edilebilmesi,

Boyut değiştiren medya ilişkilerinde yeni kurallar da bulunmaktadır. Artık kurumlar basın
bültenlerini habercilere yetiştirme zorunlulu38
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ğu değil, bu bültenleri kurumsal web sitelerine yükleme zorunluluğu yaşamaktadırlar. Bu
beraberinde hem kâğıt hem de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Öte yandan haber yapacak
kurum ya da kişiler de hiç zaman kaybetmeden haberle ilgili kurumsal bilgiye hemen
ulaşabilmektedir. Kurumların çevrimiçi medya oluşumları sürecinde uygulamaları değişiklik gösterebilmektedirler.

• Çevrimiçi basın kitlerinin hazırlanıp gönderilmesi
• Üst düzey yöneticilere ait güncel bilgilerin
paylaşımı
• Kurumsal blogların hazırlanması ( Solis
ve Breakendrige, 2009)
• Firma için düzenlenen basın turlarının, tanıtım etkinliklerinin sanal ortam için uyarlanması

ÇEVRİMİÇİ MEDYA İLİŞKİLERİNE
DAİR YÖNTEMLER

Bu temel özelliklerin yanı sıra kurumsal web
sitesinde yer alan basın odası bölümünü aşağıdaki öğeler ile zenginleştirmek mümkündür
(Mainsail Services 2001’den akt. Sayımer,
age: 144)

Çevrimiçi medya ilişkileri, kurumların haber
olma ve hedef kitle tarafından tanınması için
hayati önem taşımaktadır. Medya ilişkilerinin
çevrimiçi bir şekil almasında gelişen teknoloji ve buna paralel olarak ortaya çıkan bilginin hızla elde edilmesi gerekliliği önemli
rol oynamaktadır. Çevrimiçi medya ilişkileri
sadece çevrimiçi basın bülteni oluşturmaktan
çok daha fazlasıdır ve bazı farklı yöntemler
içerir(Uzunoğlu vd, 2009: 137-138):

• Haber ağlarına eş zamanlı olarak gönderilen basın bültenleri
• Basın odasında bulunan tüm enformasyonu içeren arama motorları
• Üst düzey yöneticilerin en son yaptıkları
konuşma metinleri ve sunumlarını içeren
biyografiler

• Kurumsal web sitelerinde yer alan haber/
basın odalarının oluşturulması (Alfonso
ve Miguel 2006), güncellenmesi

• Kurumsal yönetim bilgileri

• Çevrimiçi basın bültenlerinin oluşturulup
gönderilmesi ve/veya dijital platformlara
yüklenmesini sağlamak

• Kurumsal yapıyı anlatan enformasyon
• Kurumun aldığı ödüller

• Çevrimiçi kurumsal dergi ve elektronik
bültenlerin hazırlanıp gönderilmesi (Bivins,2008)

• Ürün ve servis bilgileri
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• Analist sunumları, üç aylık kar tablosu
bültenleri gibi yatırımcıya yönelik enformasyon

öğeleriyle beraber kurumun hedef ve amaçlarına paralel olarak düzenlenmelidir. Kurumu
daha iyi yansıtacak ve kurumun hedef kitle ve
paydaşlarına kurumu tanıtacak olan çevrimiçi
medya unsuru, çevrimiçi basın odaları, çevrimiçi basın bültenleri, çevrimiçi basın kitleri,
çevrimiçi video bültenleri, RSS ve elektronik
bültenler ve podcastlardan oluşmaktadır.

• Yıllık raporlar
• Kurumun tarihsel geçmişi ve bununla ilgili materyaller
• Kurumun felsefesini, ürün ve hizmetlerini
ya da pazara yaklaşımıyla ilgili detayları
gösteren raporla farklı hedef kitlelere yönelik diğer dokümanlar

Çevrimiçi Basın Odası
İnternet çağında bulunduğumuz bu dönemde alışık olduğumuz her şeyin sanal ortamda bir yansımasını görmemiz mümkündür.
Her şey sanal ortama Web 1.0 ya da Web 2.0
tabanında taşınmış, uzak olan her şey yakınlaşmış ve bilgi için bekleme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bununla beraber özellikle
web yapısındaki gelişmelerle, kurumlar web
sitelerini çok daha fazla etkileşimsel bir hale
getirmeyi başarabilmiştir. İki yönlü simetrik
iletişim modelinin, kurumlar ve hedef kitleleri ve paydaşları için en ideal süreç olduğunu
ve çevrimiçiolarak oluşturulacak olan basın
odalarının bu süreçte can alıcı nokta olacağını belirtmek gerekmektedir.

• Kurumun toplumsal sorumluluğunu ve hayırseverliğini yansıtan aktiviteleriyle ilgili
enformasyon
• Etkinlik takvimi
• Kurumun merkez ofis ve deniz aşırı şubelerinin posta listeleri ile telefon numaraları
• Kurumun iş yaptığı ülkelerde bulunan
halkla ilişkiler temsilcilerinin iletişim bilgileri (isim, telefon numarası, e-posta adresi)
• RSS, Podcast, Weblog (blog) ve VNR teknolojilerini kapsayan linkler.

Çevrimiçi basın odası, kurumun web sitesinde özellikle medya için ayırdıkları kısımdır.
Bazı kurumlarda bu alan, basit bir şekilde kurumun halkla ilişkiler sorumlusunun iletişim
bilgilerini yaymak için ayrılır. Ancak birçok
kurum, çevrimiçi basın odasını, finansal bilgi, ses, görüntü, temel bilgi gibi formatlarla

Bu maddelerden yola çıkarak, çevrimiçi medya ilişkilerinin arka planında profesyonelce
yürütülmesi gereken bir süreç söz konusudur.
Özellikle halkla ilişkiler bağlamında düşünüldüğünde tanınma ve tanıtım amaçlı olarak
oluşturulacak olan çevrimiçi medya, bütün
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detaylandırmaktadır (ScootMeerman, 2007:
179).

rı ürünlerin marka yöneticileri hakkında bilgi
alabilir, merak ettikleri konular hakkında fikir sahibi olabilir, kurumun finansal verilerini
incelemek isteyebilirler (Alikılıç, 2011: 80).

Çevrimiçi basın odaları birçok yönden zengin
içerikli olmalıdır. Oluşturulan zengin içerik
hem kurum hem de kurumun çevrimiçi basın
odasına ihtiyaç duyan hedef kitle için oldukça önemlidir. Basın bültenleri, basın kitleri,
görsel materyaller gibi unsurlarla oluşturulacak olan çevrimiçi basın odaları, kurumların
kendilerini daha iyi tanıtması ve haber aşamasında gerekli olan bilginin medya tarafından
daha net bir şekilde elde edilmesi açısından
gereklidir. Ayrıca kurumlar, çevrimiçi basın
odası oluştururken kullanacakları öğelerin
formatlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Son olarak belirtmek gerekir ki, çevrimiçi basın odalarında sadece basın bülteni ve
basın kitinin yer alması, basın odası açısından olumsuz bir durumdur. Basın odaları bu
unsurlardan daha fazlasını (yönetici iletişim
bilgileri, finansal raporlar, özgeçmişler, kurumsal araştırma raporları, haber arşivi vb.)
kapsamalıdır.
Çevrimiçi Basın Bültenleri
Basın bildirileri, kurumların kendilerinde
veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman veya kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına
ilettikleri ve basında yer almasını istedikleri
haberlerdir. Basın bültenleri de aynı hedefi
olan ancak basın bildirilerinden farklı olarak
periyodik ve düzenli bir biçimde hazırlanan
çalışmalardır. Basın bültenleri, bir kuruluş
hakkında bilgi veren bültenlerdir (Fırlar ve
Yeygel, 2004: 116).

Kullanılacak olan kurumsal logo, amblem vb.
materyallerin birden fazla formatta bulunması, gerekli olduğunda bunu kullanacak kişi
tarafından zaman kaybetmeden elde edilmesi
önem arz etmektedir. Medya içeriğinde kullanılacak olan basın bültenleri aynı zamanda
video ve çözünürlüğü iyi olan görsellerle desteklenmelidir.
Çevrimiçi basın odalarını sadece basın mensuplarının ziyaret edeceği ve sadece onların
bilgi alacağı düşünmek de yanlış bir kanıdır.
Çevrimiçi basın odalarını pek çok kişi, farklı amaçlar doğrultusunda ziyaret etmektedir.
Potansiyel veya mevcut hedef kitle ve paydaş grupları, basın sayfalarında gezinerek
son çıkan haberleri okuyabilir, ilgi duydukla-

Çevrimiçi olarak değerlendirildiğinde ise, basın bültenleri basın hakkında kurumsal web
sitesinde bilgi veren bültenlerdir. Periyodik
olarak siteye yüklenen ve herkese açık bir
bilgi halinde konumlandırılan çevrimiçi basın bültenleri, haber yapacak ya da kurumun
güncel haberlerini takip etmek isteyecek he41
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def kitle veya paydaşlar için oldukça önemlidir.

zemelerini çok daha fazla zengin, saydam ve
anlaşılabilir bir hale çevirebilmektedir.

Çevrimiçi bir basın bülteni, çeşitli kitleler
için internette yazılmış ve çevrimiçi olarak
yayınlanmış basın bültenidir. Geleneksel basın bülteni, unsurlarını taşıyan çevrimiçi basın bültenleri daha az formel bir dille yazılır.
Link, video, fotoğraf ve SEO (Search Engine
Optimization) – arama motoru optimizasyonu- (bir kişinin ilgili olduğunuz bir işle ilgili arama yapmasıyla, web sitenizin arama
sayfasında yukarılarda çıkmasını sağlayan
yöntem, uygulama) gibi öğeler içermektedir
(Thaeler Meiners, 2009: 9). Web 2.0 tabanının elverişliliği burada devreye girmektedir.
Klasik basın bültenlerinde daha farklı hale
getirilmiş olan çevrimiçi basın bültenleri birçok öğe ile zenginleştirilmiştir. Bu bakımdan
da klasik basın bülteninden ayrılır bir özelliğe sahiptir.

Medicat Dergisi’nin kendi vermiş olduğu bilgiye göre, bir yayın organı olarak kendi bünyelerinde biriken kağıt yığınlarının %90’ı,
kendilerine gönderilmiş basın bültenleridir
(Mediacat 2008’den akt. Alikılıç, 2011: 93).
Bu bağlamda düşünüldüğünde, basın bültenlerinin çevrimiçi bir formatta bulunması kurum için ve doğa için ciddi bir tasarruf oluşturmaktadır. Bu tasarruf; uzun vadede hem
çevre koşullarında hem de kurumun finansal
tabanında olumlu sonuçlara yol açacaktır.
Çevrimiçi Basın Kitleri
Basın kitleri genellikle bir basın toplantısı öncesinde, medya yetkililerine dağıtılmak üzere
hazırlanmış olan dosyalardır. Bu dosyaların
basın bültenlerinden farkı, çok daha fazla ve
ayrıntılı bilgi ve materyal içermeleridir. Bu
bilgiler genellikle basın toplantısının hangi
amaçta yapıldığı ve bu toplantıda neyin ön
plana çıkarılacağı (ürün, hizmet, açılış vb.) ile
paralel olmaktadır. Basın kitlerinin çevrimiçi
hale gelmesi, kolayca depolanması ve gerekli
hedef kitle veya paydaşlara aynı anda gönderilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Uzantılar arası iletişime ve erişime izin verebilen çevrimiçi basın bültenleri, bu sayede
klasik basın bültenlerinden çok daha zengin
içeriğe sahiptir. İnternetin temel prensiplerinden olan sınırsız ve serbest bilgi edinme, bu
yolla çevrimiçi basın bültenlerine de yansımaktadır. Haber ya da bilgi elde edecek olan
hedef kitle veya paydaşlar için bu zengin
içerik, kurumun daha detaylı bir şekilde tanınması için önem arz etmektedir. Kurum, bu
uzantılarla haber konusunu ve tanıtım mal-

Basın kiti hazırlanmasının amacı, ilgili konuyu basın yayın mensuplarına hiçbir önemli
nokta atlanmaksızın eksiksiz olarak, özellikle vurgulamak istediğimiz yönleri ile ulaştırmaktır (Göksel ve Yurdakul, 2007:289).
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maruz kaldığı kriz dönemlerinde de hazırlanabilir.

Hazırlanacak olan basın kitinin de, basın
bülteninde olduğu gibi kurumun hedef ve
amaçlarına paralel şekilde hazırlanmış olması

Video haber bültenlerinin dağıtım ve hedef
kitleye ulaşma aşaması; çevrimiçi basın bültenine kıyasla çok daha farklılık göstermektedir. Çevrimiçi basın bültenleri; hedef kitle
ya da paydaşlar tarafından sadece ilgili kurumun internet sitesine girildiğinde elde edilebilmekte iken bu durum video bültenler için
geçerli değildir.

gerekmektedir. Basın bülteninde yer verilen
konuyla, hazırlanan basın kitinin farklılığı
kısa süreli de olsa bir krize neden olabilir ve
kurumun medyayla olan ilişkilerini olumsuz
etkileyebilir.
Özellikle basın kiti içerisinde kullanılacak ve
kullanılması gereken görsel öğelerin çevrimi-

Kurumların kurumsal olarak hazırladıkları video bültenler; internet aracılığıyla sadece kurumun resmi internet sitesinde kalmayıp çok
daha fazla kitleye ulaşabilmektedir. Özellikle
Youtube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya ve içerik siteleri kullanıcıları tarafından
kurumun oluşturduğu video bültenler, hızlı
bir şekilde sadece kurum sitesinde kalmayıp
on binlerce kişiye maliyetsiz bir şekilde ulaşabilir. Buna paralel olarak kurumun video
bültenini beğenen ve paylaşan bireylerde kuruma olan bağlılığın artabileceğini ya da kuruma karşı oluşan bir negatif görüşün pozitife
dönüşebileceğini ifade etmek mümkündür.

çi ortamda depolanmış olması, öğelerin kullanışlılığı, kalitesi ve çözünürlüğü açısından
kuruma ve basın ayağına kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca çevrimiçi basın kitleri, basım,
dağıtım ve matbaa gerekliliğini ortadan kaldırabildiği için kurumların finansal olarak da
olumlu bir durumda olmasını sağlamaktadır.
Çevrimiçi Video Bültenler / VNR (Video
News Release)
VNR’ler 1980’lerde geleneksel haber ya da
basın bültenlerinin video versiyonu olarak
ortaya çıkmıştır (Sayımer, 2008: 152). Video
halindeki bu basın bültenleri genellikle televizyon kanallarında haberlerde servis edilme-

Elektronik Bültenler ve RSS Uygulaması

si ya da internette aktif olarak bulunan haber

Kurumlar yalnızca kendi çevrelerinde iş yapmadıkları için yaptıkları faaliyetleri paydaş
ve hedef kitleleri ile paylaşmalıdırlar. Kurumlar yaptıkları işleri, önemli olayları ve de
kurum hakkında ilgi ve merak uyandıracak
birçok etkinliği kurum içi ya da kurum dışı,

siteleri için hazırlanmaktadır. Kurumu adına
çalışan halkla ilişkiler uzmanı birçok konu
için VNR hazırlayabilmektedir. Örneğin video bültenler, yeni bir ürün tanıtımı için hazırlanabileceği gibi kurumun karşılaştığı ve
43

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:342 K:398
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

haftalık- aylık bültenlerle hedef kitle paydaşlarına ulaştırmaktadır. Ancak gelişen teknoloji karşısında kurum bültenleri de çevrimiçi
olmaktan kaçamamıştır. Kurumlar artık haftalık ya da aylık olarak yayınladıkları bültenleri, çevrimiçi olarak konumlandırmaktadır.
Elektronik bülten olarak adlandırabileceğimiz bu durumla birlikte kurumlar, yaptıkları
ya da yapacakları her şeyi daha geniş hedef
kitlelere ve paydaşlara aktarabilmektedir.

lanması olarak nitelendirilmektedir. RSS’ler
haber yayını, duyurular vb. bilgilerin sunulduğu ve Web sayfalarında kullanıldığı gibi
blog ve podcast gibi birçok Web 2.0 uygulaması içerisinde de kullanılmaktadır (Karaman
vd., 2008:37). Bu bağlamda RSS, medya çalışanın yükünü oldukça hafifletmektedir. Bu
uygulama sayesinde medya çalışanı takip ettiği kurumun en son güncellemelerini ve bilgi
paylaşımını anında görebilmektedir. Bütün
gün boyunca kurumların web sitelerini incelemek zorunda kalmaması, bilgiye anında sahip olması ve güncellemelerin içeriğini de eş
zamanlı olarak görüntüleyebilmesi açısından
RSS, çevrimiçi medya ilişkilerinde oldukça
önemlidir.

Bununla birlikte kurumlar, ulaşmak istedikleri hedef kitle, paydaş ve medya yetkililerine,
kurumdaki son gelişmeleri zaman kaybetmeden aktarabilmek için birçok uygulamaya da
başvurmaktadır. Bu uygulamaların en önemlilerinden birisi de RSS uygulaması olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan RSS, Web 2.0 teknolojisi sayesinde sadece web sayfalarında değil, kurumsal
bloglarda ve podcast gibi alanlarda da kullanılabilmektedir. Bu sayede elde edilecek bilginin içeriği ve kalitesi de artmaktadır. Medya sorumluları, kurumlardan alacakları bilgilere eş zamanlı ulaşmanın yanı sıra, içeriği bu
şekilde zenginleştirilmiş bilgi sayesinde çok
daha ayrıntılı haber yapabilmektedirler.

Kullanım kolaylığından ötürü “Really Simple
Syndication” (Gerçekten Basit Dağıtım) sözlerinin kısaltması olan RSS, site içeriklerinin
özetlenmiş biçimde sunulmasını sağlayan bir
yöntemdir. Bu içerik haber ile oluşturulmuş
ya da bazı makaleler de içeren bir içerik olabilmektedir. RSS hem kurumsal açıdan hem
de kurumun iletişim halinde bulunma zorunluluğu olduğu basın ayağı açısından oldukça
önemli ve faydalı bir uygulamadır.

Podcast
Çevrimiçi medya ilişkilerinde içeriğin zengin
olması ve hemen hemen her formatta hazırlanmış olması, gerek kurumun kendisini çok
daha ayrıntılı şekilde ifade etmesini sağlarken, gerekse kurumla ilgili ayrıntılı bilgiye

RSS geleneksel Web teknolojilerinin kullanım mantığı olan kullanıcının veriye gitmesini değiştirerek verinin kullanıcıya gitmesini
sağlamakta ve bu nedenle veri akışının uygu-
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sahip olmak isteyen medya yetkilileri açısından önemlidir. Gerektiğinde RSS uygulamasıyla birlikte kullanılan podcastler bu zengin
içeriği sağlayabilmektedir. Podcast, Apple
markasının dünyaca ünlü Ipodürünü ile yayın
anlamına gelen broadcast kelimelerinin sentezinden oluşmuştur.

bakıldığında, daha çok kişiye, kurumsal sıkıcılıktan uzak bir şeklide ulaşmayı öngörmektedir. Podcastler, bazı taktikler uygulanarak
sürekli takip edilen ve merak uyandıran bir
iletişim serisine dönüşebilir.
Ayrıca podcastler, herkesin katılabildiği, kendisini ifade edebildiği, görüş ve düşüncelerini
paylaşabildiği, kurumun ürün ve hizmetleri
hakkında fikir alışverişinde bulunabildiği bir
araçtır.

Podcastler sesli olarak kaydedilen, ya bilgisayarın masa üstüne indirilebilen veya çeşitli
sayıda MP3 araçlarıyla taşınan, genellikle MP3 formatındaki röportaj, konuşma ve
konferanslardır ( Felix ve Stolarz, 2006’dan
akt.,Anderson, 2007: 10). Taşınabilir ve sanal
ortamdan indirilip istendiği her zaman kullanılabilmesi açısından önemlidir. İnternet sitelerine yüklenmesi ve podcastlerin elde edilmesi açısından bakıldığında ise, maliyet olarak çok düşük harcamalar gerektirmektedir.

Podcastin temel avantajları şunlardır (Geoghegan ve Klass, 2007’den akt. Akar, 2010,
109-110).
• Otomatik erişim
• Kolay kontrol
• Taşınabilir olma

Podcast hazırlama çabasında olan kurumun
halkla ilişkiler sorumlusunun, bu konuyla ilgili olarak dikkat etmesi gereken öğeler
bulunmaktadır. Öncelikle kurumsal olarak
bir podcast oluşturmaya gerek olup olmadığının kararının alınması gerekmektedir. Hazırlanma kararı alınan podcastin hangi hedef
kitleye ulaşacağı da çok önemlidir. Eğer ki
kurumun ulaşmaya çalıştığı hedef kitle veya
paydaş profili, podcast kullanımına elverişli
değilse podcast hazırlanması zaman kaybıdır.
Öte yandan hazırlanacak olan podcastin içeriğinin ve amacının saptanması, amaca paralel
olarak içerik oluşturulması, kurumsal açıdan

• Her zaman elde edilebilme
Bu avantajların hepsi göz önünde bulundurulduğunda, podcastin halkla ilişkiler ve
çevrimiçi medya ilişkileri açısından oldukça
önemli olduğu görülmektedir. Kurumsal olarak her zaman hedef kitleye ve paydaşlara
yakın olma gerekliliği, podcast kullanımının
yaygınlaşmaya başlaması ile daha kolay bir
hal almaya başlamıştır. Hızın ve kolay erişimin iletişim disiplininde can alıcı nokta olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Özellikle
iletişim çağı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda, iletişimsel olarak hızın ve erişimin en
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önemli örneklerinden birisi de podcastlerdir.
Hedef kitleye hızla ulaşıp hedef kitle ile her
yere gidebilmeleri açısından oldukça önemlidir ve bu sayede hedef kitle veya paydaşlarda
kuruma yakınlığın daha da arttığı düşünülebilir.
Bir bütün olarak düşünüldüğünde kurumların
çevrimiçi medya ilişkilerini önemli rekabet
araçları olarak değerlendikleri de görülmektedir. Birden fazla farklı araçlar ile sağlanan
çevrimiçi medya ilişkileri, kurumların medya
sorumluları ile en aktif şekilde temas etmesini
kolaylaştırmanın yanında, kurumsal imaj ve
itibarın da sağlamlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu noktaya kadar belirtilmiş olan yöntem
ve araçların kurumsal amaç ve hedeflere entegre edilmesi, olası medya ilişkilerinin çok
daha sağlam bir şekilde konumlandırılması
anlamına gelmektedir.

ARAŞTIRMA
Araştırmanın Konusu
Araştırma konusu Türkiye’de yer alan ve hedef kitlelerce en beğenilen şirketlerin, web
sayfalarında çevrimiçi medya ilişkilerini nasıl
yönettiklerini ortaya koymaktır.
Araştırmanın Amacı
Araştırma kapsamında incelenen kurumların
resmi web sayfaları ve bu sayfalarda yer alan
basın odaları aracılığıyla çevrimiçi medya ilişkilerinde ne kadar etkin olduklarının belirlenmesi araştırma amacını oluşturmaktadır. Ayrıca sözü edilen şirketlerin çevrimiçi medya
ilişkilerini ne kadar zengin içerikte yönetmeye
çalıştıkları saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırma Örneklemi

Araştırma örnekleminin oluşturulmasında
Bu noktadan yola çıkarak Türkiye’de yer alan Fortune Türkiye Dergisi’nin “En Beğenilen
ve “En Beğenilen” şirketlerden ilk 10 sırada Şirketler” kategorisi göz önünde bulundurulyer alan kurumların, çevrimiçi medya araçla- muştur. 2014 yılında Fortune Türkiye Dergisi
rının kullanımı konusunda bir araştırmaya yer tarafından belirlenen şirketlerin ilk 10’u araştırma kapsamına dâhil edilmiş ve bu şirketleverilmiştir.
rin çevrimiçi medya ilişkilerinde kullandıkları
araçların zenginliklerinin saptanmasına çalışılmıştır.
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Tablo 2. Araştırma Kapsamında İncelenen Kurumlar ve Resmi Web Sayfaları
Koç Holding

http://www.koc.com.tr/tr-tr

Turkcell

http://www.turkcell.com.tr/

Arçelik

http://www.arcelik.com.tr/

Coca-Cola İçecek

http://www.cci.com.tr/tr/

Eczacıbaşı Grubu

http://www.eczacibasi.com.tr/tr/

Sabancı Holding

https://www.sabanci.com/tr

Türk Hava Yolları

http://www.turkishairlines.com/tr-tr/

Borusan Holding

http://www.borusan.com.tr/

Unilever

https://www.unilever.com.tr/

Anadolu Efes

http://www.anadoluefes.com/

Araştırmanın Metodu

• Üst düzey yöneticilere ait güncel bilgilerin
paylaşımı,

Araştırma kapsamında literatür taranmış ve
konu ile ilgili daha önce yapılmış bir araştır- • Kurumsal blogların hazırlanması ( Solis ve
ma çalışmasına rastlanılmamıştır. Bu bağlamBreakendrige, 2009),
da Güzeloğlu vd. (2009:137-138)’nin eserinde
• Firma için düzenlenen basın turlarının, tabelirtilen;
nıtım etkinliklerinin sanal ortam için uyar• Kurumsal web sitelerinde yer alan haber/
lanması maddelerin yanı sıra;
basın odalarının oluşturulması (Alfonso ve
Sayımer’in (2008:144) konu ile ilgili ortaya
Miguel 2006), güncellenmesi,
koyduğu;
• Çevrimiçi basın bültenlerinin oluşturulup
• Haber ağlarına eş zamanlı olarak gönderigönderilmesi ve/veya dijital platformlara
len basın bültenleri,
yüklenmesini sağlamak,
• Basın odasında bulunan tüm enformasyonu
• Çevrimiçi kurumsal dergi ve elektronik
içeren arama motorları,
bültenlerin hazırlanıp gönderilmesi (Bivins,2008),
• Üst düzey yöneticilerin en son yaptıkları
konuşma metinleri ve sunumlarını içeren
• Çevrimiçi basın kitlerinin hazırlanıp gönbiyografiler,
derilmesi,
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göz önünde bulundurularak çevirim içi medya
analizine yönelik kriter şablonu hazırlanmış
ve bu şablon üzerinden içerik analizi yapılmıştır.

• Kurumsal yönetim bilgileri,
• Kurumsal yapıyı anlatan enformasyon,
• Kurumun aldığı ödüller,

Yukarıda belirtilen araştırmalardan yola çıkılarak belirlenmiş olan ve bir kurumun çevriAnalist sunumları, üç aylık kar tablosu bül- miçi medya ilişkileri kapsamında hangi araçtenleri gibi yatırımcıya yönelik enformas- ları kullanması gerektiği noktasında ortaya
yon,
koyulan maddelerin, araştırma örnekleminde
yer alan şirketlerin kurumsal web sayfalarında
Yıllık raporlar,
ya da çevrimiçi basın odalarında olup olmadıKurumun tarihsel geçmişi ve bununla ilgili ğı belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte
araştırmada durum saptayıcı araştırma türü
materyaller,
kullanılmış ve şirketlerin çevrimiçi medya
Kurumun felsefesini, ürün ve hizmetlerini
araçlarının nasıl kullandıklarının kavramsal
ya da pazara yaklaşımıyla ilgili detayları olarak ortaya koyulmak istenmiştir.
gösteren raporla farklı hedef kitlelere yöneAraştırmanın Önemi
lik diğer dokümanlar,

• Ürün ve servis bilgileri,
•

•
•

•

Günümüzde işletmelerin sanal ortam kullanımları giderek önem kazanmakta ve sürekli
yırseverliğini yansıtan aktiviteleriyle ilgili
gelişmektedir. Kurumlar için olmazsa olmaz
enformasyon,
hedef kitleler arasında yerini alan Z kuşağı
üyeleri hemen hemen bütün bilgileri sanal
Etkinlik takvimi,
ortamdan, bilgi iletişim teknolojileri yardıKurumun merkez ofis ve deniz aşırı şubemı ile almaktadır. Z kuşağı ile iletişimde de
lerinin posta listeleri ile telefon numaraları, çevrimiçi medya ilişkileri önem taşımaktadır.
Kurumun iş yaptığı ülkelerde bulunan halk- Ayrıca çalışmada yer verilen çevrimiçi medya
la ilişkiler temsilcilerinin iletişim bilgileri araçlarının kurumlar tarafından doğru ve etkin
kullanılması uzun vadede hedef kitle algısını
(isim, telefon numarası, e-posta adresi),
yöneterek kurumsal imaj üzerinde olumlu etki
RSS, Podcast Weblog (blog) ve VNR tek- yaratacaktır. Bu sebeple bu çalışma, çevrimiçi
medya araçlarının ne olduğu ve nasıl kullanılnolojilerini kapsayan linkler

• Kurumun toplumsal sorumluluğunu ve ha-

•
•

•

•
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ması gerektiğinin vurgulanması açısından ve
çevrim içi medya ilişkilerini inceleyen bu konuya ilişkin çalışmaların az olması ve yapılan
bu araştırmanın bir rehber olarak ortaya koyulmuş olması nedeniyle çalışma alana katkı
sağlamakta ve önem taşımaktadır.

• Araştırma kapsamında yer verilen kurumların yalnızca sanal ortamdaki varlıkları
ortaya koyulmuş ve medya ilişkileri kapsamında kurumda yer alan medya sorumluları ile derinlemesine görüşme ya da anket
yoluyla bilgi toplamada bulunulmamıştır.
Bu sebeple belirtilen bu unsurlar araştırmanın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir:

Araştırma Bulgu ve Yorumları

• Araştırmada yer verilen kurumların çevrimiçi medya ilişkileri ve bunları nasıl kullandıkları bir zaman dilimi çerçevesinde
incelenmemiş, web sitelerinde bu alanlara
yer verip vermediklerine bakılmıştır.

Araştırma örnekleminde yer alan şirketlerin
ilgili araçları incelenmiştir. Bu yönde araştırma bulguları ise şu şekildedir:

Tablo 3. Türkiye’nin En Beğenilen ilk 10 Şirketinin Çevrimiçi Medya İlişkileri Araçları
Kullanımı
ÇEVRİMİÇİ MEDYA

Koç

Turk-

Arçe-

Coca-

Ecza-

Sa-

Türk

Bo-

Unile-

Ana-

ARAÇLARI

Hol-

cell

lik

Cola

cıbaşı

bancı

Hava

rusan

ver

dolu

İçecek

Grubu

Hol-

Yolları

Hol-

ding

ding

Efes

ding

Çevrimiçi Basın
Odası

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Basın Bültenleri

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

KSS Haberleri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ödüller/Etkinlikler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sanal Basın Turları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Üst Düzey Yönetici
Bilgileri

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kurumsal Bloglar

-

+

+

-

-

-

+

-

-

Arama Motoru

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Ürün/Servis Bilgileri

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Kurumun Tarihçesi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Etkinlik Takvimi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Şube İletişim Bilgileri

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

Dış Temsilcilik Bilgileri

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

Çevrimiçi Basın Kiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Çevrimiçi Video Bültenler (VNR)

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

Elektronik Dergi/
Bültenler

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

Yıllık Raporlar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RSS Uygulaması

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

Podcast

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Araştırma kapsamında incelenen kurumların
hepsinin, resmi web sayfalarında çevrimiçi
medya ilişkileri açısından oldukça önemli
olan basın odaları mevcuttur. Buna ek olarak
incelenen bütün kurumların web sayfalarında
ya da basın odalarının içinde, medya sorumlularının ve hedef kitlelerin kurumu çok daha
iyi tanımasına yardımcı olan basın bültenleri, kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili haber
ya da bilgiler ile kurumun aldığı ödüller ve
yaptığı etkinlikler bulunmaktadır. Ancak bir
tek Eczacıbaşı Grubu’nun, web sayfasında
basın odası olmasına karşın basın bültenlerine yer verilmemiştir. Basın bültenlerinin
çevrimiçi konumlandırılmamış olmasıyla beraber; basın danışmanı ile iletişime geçilmesi
hususunda uyarı mesajı konumlandırılmıştır.
Ayrıca Koç Holding’in resmi web sayfasında

yer alan ödül haberi paylaşımlarının büyük
bir çoğunluğu şirket olarak birey ya da başka
kurumlara verdikleri ödüllerden oluşmaktadır. Bununla beraber kurumun çatısı altında
yer alan şirketlerin elde ettiği ödüller de aynı
çevrimiçi kanallar ile paylaşılmaktadır.
Bir çevrimiçi medya ilişkisi aracı olan ve kurumlar tarafından, kurumsal bilginin paylaşılması amacıyla kullanılması gereken sanal
basın turlarının, incelenen şirketlerin hiçbirinin web sayfalarında ya da basın odalarında
yer almadığı saptanmıştır. Özellikle kurum
kültürünün aktarılmasında etkin rol oynayan
üst düzey yöneticilerin bilgilerinin çevrimiçi medya kapsamında sanal ortama taşınmış
olması gerekmektedir. Bu amaçla incelendiğinde üst düzey yönetici bilgilerinin araştırma kapsamında yer verilen bütün şirketlerin
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basın odalarında ya da kurumsal web sayfala-

Kurum kültürünün bir diğer yansıması olan
kurumun tarihçesi incelenen bütün şirketlerin web sayfalarında ya da basın odalarında
mevcuttur. Kurumsal bilgilere ulaşma ihtiyacı duyan medya sorumlusunun, kurumsal geçmişi de hızlı bir şekilde öğrenmesi
ancak çevrimiçi medya ilişkileri araçları ile
gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra kurumların ürettikleri ürün ya da hizmetlerin de
çevrimiçi medya ilişkileri amacıyla sanal ortamlarda konumlandırılması gerekmektedir.
Araştırma kapsamında ele alınan kurumların
hepsinin basın odalarında ve internet sayfalarında, ürün ya da hizmetlerinden bahsettiği
görülmüştür. Ancak Koç Holding, Eczacıbaşı
Grubu, Sabancı Holding ve Borusan Holding
yapı bakımından bünyelerinde birden fazla
şirket bulundurmaktadır. Bu topluluklar basın odalarında ya da resmi web sayfalarında
ürünlerinden ziyade markaları ya da şirketleri
altında ürettikleri ürün ya da hizmetleri konumlandırmışlardır.

rında konumlandırıldığı görülmektedir.
Son yıllarda oldukça yaygın olan ve kurumların gerek kurumsal olarak gerekse de yöneticileri tarafından yönetilen bloglar, kurumsal bilgiye ulaşma noktasında önem arz
etmektedir. Bu amaçla kurumların medya ile
ilişkilerinde blogları da kullanması gerekmektedir. Araştırma kapsamında yer verilen
şirketlerden Turkcell, Arçelik ve Türk Hava
Yolları’nın kurumsal blog kullandığı belirlenmiştir. Bu üç kurum tarafından oldukça
güncel ve profesyonelce kullanılan bloglar,
kurumlar adına basın odalarından çok daha
fazla bilgi içermektedir.
Medya ile ilişkilerin hızlı olması ve kurumların kendilerini en hızlı şekilde hedef kitle
ve paydaşlarına ifade etmesi ya da kurumsal
bilginin en aktif şekilde paylaşılması kurumsal imajı da etkilemektedir. Bununla birlikte çevrimiçi medya araçlarından olan web

İncelenen 10 kurumun hiçbirisinde etkinlik
takvimi bulunmamaktadır. Arçelik şirketinin
web sayfasında bulunan etkinlik takvimi butonu çalışmamaktadır ve bu sebeple araştırma kapsamında değerlendirilmemiştir. Ayrıca
Coca-Cola İçecek şirketinin de etkinlik takvimi yerine basın odasında “yatırımcı takvimi”
konumlandırmış olması sebebi ile bu aracın
araştırma kapsamı dışında bırakılması söz
konusu olmuştur. Şube iletişim bilgilerinin

sayfası ya da basın odası arama motorunun
bulunması, kurumların haber amaçlı olarak
paylaştıkları bilgiye, medya sorumlusunun
çok daha hızlı ulaşmasını sağlamaktadır. Bu
amaçla incelenen kurumlardan yalnızca Anadolu Efes’in herhangi bir arama motorunun
olmadığı saptanmış, geri kalan bütün şirketlerin bu aracı oldukça etkili olarak kullandığı
belirlenmiştir.
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çevrimiçi basın odasında yer alması haber
oluşturmak ya da kurumsal bilgiye ulaşmak
isteyen medya sorumlusu açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla incelenen şirketlerden
Arçelik, Unilever ve Anadolu Efes’in şube
(holding olan şirketler için Türkiye’nin farklı
illerinde bulunan yönetim ofislerinin bilgileri
göz önünde bulundurulmuştur) iletişim bilgilerinin bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Belli aralıklarla kurumlar tarafından paylaşılan ve hedef kitlelere önemli kurumsal gelişmeleri yansıtan bültenler ya da dergiler de
çevrimiçi medya ilişkileri kapsamında sanal
ortamlarda yer almalıdır. Bu sebeple incelenen kurumların basın odalarında ya da web
sayfalarında çevrimiçi bülten ya da dergilerin varlığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu çevrimiçi medya aracının incelenen kurumlardan
Koç Holding, Turkcell, Arçelik ve Türk Hava
Yolları tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.
Bununla birlikte Unilever’in 2012 yılında
uygulama olarak konumlandırılan ve kurumun resmi dergisi olan Unilever Magazin
dergisine, kurumun belirttiği uygulama mağazasından da ulaşılamamaktadır. Ayrıca Coca-Cola İçecek’in basın odasında elektronik
dergi olarak “Meşrubatlar Hakkında Merak
Ettikleriniz” dergisi bulunmakla beraber düzenli olarak yayınlanan kurumsal bir dergiye
rastlanmamıştır.

Dış temsilcilik bilgilerini kullanmayan kurumların Turkcell, Arçelik, Sabancı Holding
ve Anadolu Efes olduğu saptanmıştır. Araştırmada yer verilen diğer şirketlerde ise, dış
temsilcilik ya da yurt dışında yer alan markalarının genel müdürlerini bilgilerinin paylaşıldı ortaya koyulmuştur. Genellikle basın
toplantılarında toplantının konusu ve içeriğiyle ilgili olarak bilgilerin paylaşıldığı basın
kitleri, araştırma kapsamında incelenen hiçbir
kurum tarafından sanal ortama taşınmamıştır.

Faaliyet ya da etkinlik adı altında kurumların her yılsonunda hedef kitleleriyle paylaştıkları raporlar da kurumsal bilgi anlamında
medya ilişkilerinde etkin rol oynamaktadır.
Bu amaçla incelenen bütün kurumların web
sayfalarında ya da basın odalarında yıllık raporlara rastlanmıştır.

Basın bültenlerinin video hali olarak tanımlanabilecek olan çevrimiçi video bültenler
(VNR), sadece Türk Hava Yolları ve Anadolu Efes tarafından kullanılmaktadır. Ancak
Anadolu Efes’in çevrimiçi video bültenler
kapsamında 2012 yılında kurumun CFO’nun
(Chief Financial Officer) ulusal kanallarda
programa katılımı yer almaktadır. Bu sebeple
bu çevrimiçi medya aracının sözü edilen bu
kurum için güncellikten uzak olduğu ve etkin
olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Medya çalışanlarının takip ettiği kurumun
en son güncellemelerini ve bilgi paylaşımını
anında görebildikleri RSS uygulaması, incelenen kurumlar arasında Eczacıbaşı Grubu,
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Borusan Holding, Unilever ve Anadolu Efes

miçi medya ilişkileri bağlamında gerekli olan

Bünyesinde onlarca marka ve şirket bulunduran Borusan ve Unilever’in de çevrimiçi
medya kullanımı noktasında daha önce belirtilmiş olan kurumlara oranla daha amatörce
bir süreçte olduğu gözlemlenmiştir. 19 aracın
10’unu kullanan bu şirketler çevrimiçi medya ilişkileri bakımından zayıftır. Son olarak
ülkemizde oldukça önemli bir noktada yer
alan Anadolu Efes şirketinin medya araçlarını, araştırma kapsamında incelenen diğer
kurumlara oranla çok daha az kullandığı belirlenmiştir. 19 çevrimiçi medya aracından
yalnızca 9’unu kullanan Anadolu Efes şirketinin, medya ile ilişkilerde sanal ortam kullanımını profesyonellikten uzak olarak konumlandırdığı belirtilebilir.

araçları kullandıkları belirlenmiştir. Türk

SONUÇ

tarafından kullanılmamaktadır. Bununla birlikte geri kalan kurumlar tarafından aktif
olarak kullanılan RSS uygulaması, medya
ilişkilerinde anlık bilgi paylaşımı bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca incelenen kurumların hiçbirisinde podcast kullanımına
rastlanmamıştır. Medya ilişkileri bağlamında
podcastlerin depolanabilir ve saklanabilir olması, çevrim içi medya araçları arasında yer
almasını gerektirmektedir.
Araştırma kapsamına genel olarak bakıldığında; Fortune Türkiye Dergisi’nin 2014 yılının “En Beğenilen” ilk 10 şirketinin çevri-

Hava Yolları, belirlenmiş olan 19 çevrimiçi

Çevrimiçi medya ilişkileri, bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile kurumlar için
önemli unsurlar arasında girmiştir. Özellikle
teknoloji ile doğru orantılı olan bilgiye ulaşma hızının medya ilişkilerinde de kullanılması kurumsal anlamda oldukça önemlidir.
Kurumların mesafe tanımaksızın gerekli olan
kurumsal bilgiyi, medya sorumluları ya da
hedef kitleler ile paylaşmasını sağlayan sanal
ortamlar ve Web 2.0 teknolojileri kurumların
rekabette ayakta kalmalarını sağlayan araçlar
arasında yer almaktadır.

medya aracının 15’ini kullanarak diğer kurumlar arasında birinci sırada yer almaktadır.
Bu bağlamda “En Beğenilen” sıralamasında
7. olan Türk Hava Yolları, çevrimiçi medya
araçları kullanım yaygınlığı olarak diğer şirketleri geride bırakmıştır.
Bununla birlikte Koç Holding ve Turkcell’in
13, Coca-Cola İçecek ve Arçelik’in ise belirlenmiş olan çevrimiçi medya araçlarının 12
tanesini kullandığı saptanmıştır. Türkiye’nin
en önemli kurumlarından olan Sabancı Holding ve Borusan’ın 19 çevrimiçi medya ara-

Medya ilişkilerinin sanal ortamlarda, basın
odası, basın bülteni, RSS, Podcast, elektro-

cının sadece 11’ini kullandığı anlaşılmıştır.
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nik basın kiti, elektronik bültenler ve video
basın bültenleri olarak konumlandırılmaktadır. Kurumların da bu araçları rekabet unsuru olarak görerek aktif olarak kullanması
söz konusudur. Her türlü bilginin sınırsız bir
şekilde paylaşıldığı sanal ortamlar, kurumların medya ilişkilerini de kolaylaştırmaktadır.
Kurumların sosyal medya araçlarından farklı
olarak çevrimiçi alanlarda basın mensupları
için oluşturacakları basın odaları ile kurumsal
basın bültenleri ve diğer araçları paylaşılması
kurumsal imaja da olumlu etki yapmaktadırBu sebeple kurumların çevrimiçi medya ilişkilerini sağlayan araçları aktif olarak kullanması gerekmektedir.

azını kullandığı belirlenmiştir. Buradan yola
çıkarak, Türkiye’de yer alan kurumların çevrimiçi medya ilişkilerine gerekli olan değeri
vermediği ortaya koyulmaktadır. Önemi yeterince anlaşılamamış olsa da çevrimiçi medya araçlarının yaygın bir şekilde kullanılması
ve kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada tamamlayıcı unsur olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple özellikle araştırma
kapsamında yer alan kurumların çevrimiçi
medya araçlarının kullanımını daha yaygınlaştırması ve bu araçlara gereken önemi vermesi gerekmektedir.
İncelenen ve kurumsal olarak farklı çevrimiçi medya araçlarını kullandıkları belirlenen
kurumların, Türkiye’de yer alan kurumsal
çevrimiçi medya ilişkilerini yansıtır nitelikte oldukları görülmektedir. Bu sebeple araştırmadan da yola çıkarak bir kurumun araştırma kapsamında yer alan çevrimiçi medya
araçlarını aktif ve geniş kapsamlı bir şekilde
kullanması için gerekli olan çevrimiçi medya ilişkileri araçları ile bu araçların kullanım
içerikleri şu şekilde olması önerilmektedir:

Bu amaçla yapılan araştırma ile, Türkiye’de
yer alan ve “En Beğenilen” kategorisinde
ilk 10’da yer alan kurumların çevrimiçi basın odaları ya da web sayfaları incelenmiş
ve medya çevrimiçi medya araçlarını hangi
yaygınlıkta kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Türk Hava
Yolları’nın bu araçları en aktif ve yaygın
olarak kullandığı saptanmış olmasına karşın Anadolu Efes’in bu araçların yarısından
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Tablo 4. Çevrimiçi Medya İlişkilerinde Yer Alması Gereken Araçlar ve Kullanım
İçerikleri
ÇEVRİMİÇİ MEDYA ARAÇLARI
Çevrimiçi Basın Odası

Basın Bültenleri

KULLANIM İÇERİKLERİ/AMAÇLARI
Kurumsal web sayfalarında yer alması gereken bu aracın içerisinde
basın bültenleri, VNR, Sanal Basın Turları, KSS Haberleri, Çevrimiçi
Basın Kiti, RSS, Podcast Araçları konumlandırılmalıdır.
Basın bültenleri; kapsamı bakımından güncel, eş zamanlı, kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.

KSS Haberleri

Kurumsal sosyal sorumluluk haberlerinin medya ile paylaşılması noktasına, kurumun önem verdiği değerler ön plana çıkartılması amacı ile
web sayfalarında ya da çevrimiçi basın odalarında yer verilmelidir.

Ödüller/Etkinlikler

Kurumların topluma katkılarının somutlandırılması anlamındaki
ödüllerin, kurumsal anlamda medya ve hedef kitleler ile paylaşılması
gerekmektedir. Bu amaçlı paylaşımların güncel olması gerekmektedir.

Sanal Basın Turları
Üst Düzey Yönetici Bilgileri

Kurumsal Bloglar

Arama Motoru

Ürün/Servis Bilgileri

Kurumun Tarihçesi

Yer ve mekân fark etmeksizin kurumların ziyaret edilmesinin imkanlı
kılınması noktasında önem taşımaktadır.
Kurum kültürünün yansıtılması noktasında önem taşıyan üst düzey
yöneticilerin bilgileri, kurumu daha detaylı olarak tanıtmak amacı ile
konumlandırılmalıdır. Kurucudan şu anki üst düzey yöneticiye kadar
uzanması gereken geniş bir içeriği kapsamalıdır.
Kurumsal bilginin çok daha ayrıntılı paylaşılması amacıyla uygulanmalıdır. Bloglarda yöneticilere, çalışanlara ve gerekirse müşterilere de
yer verilmelidir.
Çevrimiçi medya ilişkileri amacıyla konumlandırılacak olan arama
motorunun hem web sayfasında hem de basın odasında yer alması
gerekmektedir. Aranılan kurumsal bilgiye ulaşma hızının arttırılması
amaçlanmaktadır.
Kurumun somut çıktılarının web sayfasında medya ilişkileri kapsamında yer verilmesi gerekmektedir. Bu sayede medya sorumluları ya
da hedef kitleler, kurumun nasıl bir üretim anlayışı olduğunu anlayabilmektedir.
En önemli bilgilerden olan kurumun tarihçesi, kurumun nasıl bir
evrim geçirdiğini göstermektedir. Medya ilişkiler kapsamında spesifik
bilgi edinilmesi amacı ile kurumsal web sayfalarında konumlandırılmalıdır.
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Etkinlik Takvimi

Şube İletişim Bilgileri

Özellikle haber değeri taşıyan etkinliklerin öngörülebilir kılınması
için etkinlik takviminin oluşturulması gerekmektedir. Medya mensubunun düzenlenecek olan etkinliğe zamanında gelmesi ve gerekli
hazırlıklarını yapması amacıyla etkinlik takviminin detaylı olarak ele
alınması gerekmektedir.
Farklı şubeleri olan ve merkezden uzak şubelerde yer alacak bir
haberin yayılması ya da bilgi gereksinimin hızlıca karşılanması için
çevrimiçi medya ilişkileri kapsamında şube iletişim bilgilerine de yer
verilmelidir. Ek olarak şubelerdeki sorumlu kişilerin mail adresleri ve
diğer iletişim bilgilerinin de bulundurulması önemlidir.

Dış Temsilcilik Bilgileri

Uluslararası pazarda yer alan kurumların farklı coğrafyalardaki temsilciliklerinin iletişim bilgisine yer verilmelidir.

Çevrimiçi Basın Kiti

Basın toplantısı öncesi yer verilen ve basın toplantısıyla ilgili detaylı
bilgilerin konumlandırılması gerekmektedir.

Çevrimiçi Video Bültenler (VNR)

Video basın bülteni olarak da adlandırılan videoların kullanımı basın
ilişkilerinde zengin içerik yaratılması açısından önem taşımaktadır.

Elektronik Dergi/ Bültenler

Yıllık Raporlar

Kurumsal etkinliklerin tanıtımı ve basın mensuplarıyla paylaşılması
gerekmektedir. Dergi ve bültenlerin içeriklerinin güncel olması ve
indirilebiliyor olması önem taşımaktadır.
Faaliyetlerin paylaşılması ve sonraki faaliyetlerin öngörülebilir olması
amacıyla yıllık raporların medya ilişkilerinde etkin rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıntılı ve gerçekleri yansıtan raporlara yer verilmesi
gerekmektedir.

RSS Uygulaması

Anlık bilgi paylaşımını sağlayan uygulamanın tanıtımının daha iyi
yapılması ve web sayfaları ya da basın odalarında görünür yerlerde
konumlandırılması gerekmektedir.

Podcast

Kaydedilen kurumsal bilginin dijital olarak indirilmesi ve MP3 formatında depolanması medya ilişkilerinde aktif olarak yer almaktadır.
Her basın bülteninin bir podcasti olmalıdır.

Bununla birlikte yukarıda belirtilen bütün
araçların kurumsal medya amaçları doğrultusunda entegre olarak kullanılması ve saklama
kolaylığı bakımından da birçoğunun indirilebiliyor olması önem arz etmektedir. Yer ve
zaman fark etmeksizin ulaşım kolaylığını sunan çevrimiçi medya araçları aynı zamanda

depolanabilir ve aktarılabilir olarak konumlandırılmalıdır. Ayrıca kurumların çevrimiçi
medya ilişkileri araçlarını güncel, içerik bakımından zengin ve bilgi bakımından doyurucu
olarak konumlandırması gerekmektedir. Bu
sayede kurumlar, kurumsal iletişim olgusunu
en aktif şekilde uygulama fırsatı bularak uzun
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vadede kurumsal imaj ve itibarlarını güçlen-

AYDEDE, C., (2004). Profesyonel Bir İlişki:
Medya ve Halkla İlişkiler, İstanbul, Rota
Kitabevi

direcektir. Kurumların da çevrimiçi medya
ilişkilerinin önemini kavrayarak, bu unsuru
rekabet öğesi olarak görmesi ve kurumsal

FIRLAR G., B.,YEYGEL, S., (2004).Sanal
Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi,
İzmir,Ege Üniversitesi Basımevi

amaç ve hedefleri kapsamında değerlendirmesi stratejik bir adım olacaktır.
Akademik açıdan bu alanda yapılacak çalış-

GÖKSEL, B. A.,YURDAKUL, B. N., (2007).
Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, İzmir,
E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları No:15

maların arttırılması önem taşımaktadır. Alana
ilişkin çeşitli anket araştırmaları, alanda çalışan uzmanlarla derinlemesine görüşmeler

GÜÇDEMİR, Y., (2010).Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi,, İstanbul, Derin Yayınları

hali hazırda bu alanın profesyonel hayatta
nasıl kullanıldığını ortaya koymak açısından
önem taşımaktadır. Alanda yapılacak çalış-

KARAMAN, S., YILDIRIM, S., KABAN, A.,
(2008). Öğrenme 2.0 Yaygınlaşıyor: Web
2.0 Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Araştırmalar ve Sonuçları,
inet-tr’08- XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Ankara, 22-23 Aralık,
ODTÜ

maların birbirini destekler nitelikte olması ve
devamlılık göstermesi ise alanın süreç içinde
nasıl bir değişime uğradığını ortaya koymaya
yardımcı olacaktır.
KAYNAKÇA
AKAR, E., (2010). Sosyal Medya Pazarlama-

KÜLCÜ, Ö., (2010). Belge Yönetiminde
Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik
Yönetimi Uygulamaları, Bilgi Dünyası
Dergisi, 11/2, ss.290-331

sı: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri,
Ankara, Efil Yayınevi
ALİKILIÇ, A.Ö., (2011). Halka İlişkiler 2.0
Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni

MILLER, P., (2005). Web 2.0: BuildingThe
New Library, Ariadne, Vol. 45,

Teknikler, Ankara, Efil Yayınevi
ANDERSON, P., (2007). What Is Web 2.0?

www.ariadne.ac.uk/issue45/miller/, erişimi,
02.06.2013

Ideas, Technologies And Implications
For Education, JISC Technology and Stan-

SAYIMER, İ., (2008). Sanal Ortamda Halkla
İlişkiler, İstanbul, Beta Yayınları

dards Watch, Feb
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GAROUFALLOU , E., CHARİTOPOULOU, V., (2011). The Use And Awareness Of Web 2.0 Tools By Greek LIS
Students,,New Library World, Vol: 112,
No: 11/12, Thessaloniki

UZUNOĞLU, E., ONAT, F., ALİKILIÇ, Ö.,
ÇAKIR, Y., S., (2009). İnternet Çağında
Kurumsal İletişim, İstanbul,Say Yayınları
İNTERNET KAYNAKLARI
http://www.internetlivestats.com/internetusers/#byregion, Erişim, Ocak 2016

THEAKER, A., (2008).Halkla İlişkilerin El
Kitabı, İstanbul, Mediacat Yayınları

Yazar Notu: Bu makale 20-23 Nisan 2016
tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “International Congress
on Media Studies 2016” isimli kongrede
sunulmuş ve bildiri kitapçığında yer almıştır.

SCOTT, D. M., (2007). The New Rules of
Marketing and PR: How toUse News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing & Online Media to Reach BuyersDirectly, New Jersey,John Wiley&Sonsİnc
THAELER, J.M., (2009).I Need A Killer
Press Release- Now What? A Guide to
Online PR,California, Happy About
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EXTENDED ABSTRACT
Purpose of the Study: The developments and changes in information communication technologies have taken hold of nearly all fields. Most studies which were previously applied with
traditional methods are now giving their places to the new facts. In this context, corporations’
media relationships, which they especially present towards outer target audience, have changed
into different dimensions. This study has also examined how new communication technologies
have shaped media relations and has revealed how these technologies need to be used for the
same target.With the new communication technologies, corporations have made their media
relations more qualified and with the research done as part of the study, creating awareness for
this change has been aimed. Scope of Study: Within the scope of the study, Fortune Turkey
Magazine’s “Most Admirable Companies” category has been taken into consideration and the
press relations of these companies on virtual platform have been examined. First 10 companies
which were identified by Fortune Turkey in 2014 have been included in the research; findings
and results have been revealed. Background: In the 21st century, Journalists’ most favorite
mass medium from which they could get general information about a corporation was the Internet. In field research of Middleberg/ Ross, “Seventh Annual Media in The Wired World” made
in 2002, the journalists were asked which way they preferred most when they gathered news.
It was observed that while in 1995 66% of the journalists made use of the Internet, in 2001 the
benefit rate of the Internet usage of the same group rose to 92%. When considered from online
media relation aspect, the system Web 2.0 is really important. Media relationships’ being corporationally done is based on Web 2.0. Thanks to this technology, corporations manage to put
their press releases, press kits, videos about the corporation, RSS applications and podcasts in
their websites easily. These positioned contents can be obtained without delay by the journalist
who will make news so that the speed, epicenter of the news, can be achieved. On the other
hand, by this means, corporations manage to prevent from negative or time consuming requests
coming from editors or gatekeepers. When media relations are mentioned, a relation network
is considered, which includes communication at every level made by the representatives of the
institutions and organizations with media organs, mainly with printed media (Aydede, 2004:
14). Press parts of the web pages not only presents this information to journalists but also relieves public relation specialists of the trouble of answering questions one by one. Creating a
journalist-friendly web page doesn’t mean that all the time positive news will be made about the
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corporation. However, it is a good public relations investment that putting the news about the
corporation and its products at a web page which journalists can easily reach. Study Findings
and Results:When the scope of the research is generally overlooked, it has been identified
that first 10 companies which were in the list of Fortune Turkey 2014 “Most Admirable” category used the necessary tools within the context of online media relations. By using 15 of 19
previously identified online media tools, Turkish Airlines is in the first rank among the other
corporations. In this regard, Turkish Airlines, 7th “Most Admirable”, has outdistanced the other companies in terms of usage currency of online media tools. In addition to this, it has been
established that Koç Holding and Turkcell use 13 pieces, Coca Cola Beverage and Arçelik use
12 online media tools. It has also been found out that Sabancı Holding and Borusan, which are
among the most important corporations of Turkey, only use 11 of 19 online media tools. It has
been observed that Borusan and Unilever, incorporating tens of brands and companies, are in a
more amateur process of online media tools when compared to previously identified corporations. These companies, using 10 of 19 tools, are weak in terms of online media relations. Finally,
Anadolu Efes Company, which is at a critical point in our country, has been identified that it
uses less tools when compared to other corporations that are in the research. Using only 9 of 19
online media tools, Anadolu Efes Company could be mentioned that usage of virtual platform
is far away from the professionalism. To conclude, while Turkish Airlines has been determined
to use these tools as the most active and common, Anadolu Efes has been identified to use less
than the half of these tools. Based on this, Corporations in Turkey could be said to undervalue
online media relations. Although their importance is underestimated, online media tools need to
be used commonly and evaluated as a complementary factor to achieve corporation goals and
targets. For this reason, the corporations, especially ranking in this research, need to popularize
the usage of online media tools and pay required attention to them.
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EDİRNELİ NAZMÎ’NİN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİNE DAİR (1)
ON LITERARY PERSONALITY OF NAZMÎ FROM EDIRNE AND HIS
WORKS
Güler DOĞAN AVERBEK
İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada dîvânı, Türkî-i Basît tarzı ile yazdığı
şiirleri ve derlediği nazire mecmuası ile tanınmış bir
XVI. asır şairi olan Edirneli Nazmî’nin edebî kişiliği
ve eserleri üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Nazire söylemeye, dîvân tertip etmeye, aruza, kafiyeye,
lafzî sanatlara ve dile yeni bakış açıları kazandıran
Nazmî, şiirlerinde lirik olmaktan ziyade hikemî bir
üslûbu benimsemiştir. 7000 civarında gazel ile Türk
edebiyatının en çok gazel, 523 murabbayla en çok
murabba, 62 muhammes ile en çok muhammes yazmış
şairidir. Aynı zamanda 21 bahrle Türk edebiyatının en
çok bahrde, 161 aruz kalıbıyla en fazla sayıda aruz
kalıbında şiir yazmış şairi olan Nazmî Türk edebiyatında tercih edilmeyen bazı lafzî sanatları dîvânında
denemiştir. Bu çalışma ile Nazmî ve eserlerine dair
daha önceki çalışmalarda ulaşılmamış yargılar dile
getirilecek ve bazı hususlara kesinlik kazandırılmaya
çalışılacaktır.

Abstract: One of the 16th century Ottoman poets,
Nazmî from Edirne is famous with his divan, poems
in Türkî-i Basît style, and the collection of parodies. In
this study it is aimed to evaluate his literary personality
through his works. Nazmî brought new perspectives
to writing poems, collecting divan, aruz, rhyme, and
rhetorical figures. His poems may be described to be
rational rather than lyric in character. Nazmî wrote
7000 gazals, 523 murabbas, 62 mukhammases which
can be considered as the biggest numbers in these
genres. He also used 21 classes of prosody-metre and
161 prosody-metres in his divan which are also the
biggest amounts in Turkish Literature. Nazmî also
tried some rhetorical figures in his poems which have
not been used before. In this study newly findings
about Nazmî and his works also will be provided.
Key Words: Turkish Classical Literature, 16th Century, Nazmî From Edirne, Türkî-i Basît Style, Aruz,
Rhyme, Parodies
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GİRİŞ

çalışmasında ise Nazmî’nin dîvânında yer
alan tarih kıtalarının da oldukça mühim olduğu hususuna vurgu yapılmaktadır (1994: 145).
Fakat eserlerine bakıldığında, Nazmî’nin
Türk edebiyat tarihi bakımından öneminin
Nazire Mecmuası, Türkî-i Basît üslûbu ve
yazdığı çok sayıdaki tarih kıtası ile sınırlı olmadığı görülmektedir.

Edirneli Nazmî, dîvânı, Türkî-i Basît tarzı ile
yazdığı şiirleri ve derlediği Nazire Mecmuası ile tanınmış bir XVI. asır şairidir. Nazire
söylemeye, dîvân tertip etmeye, aruza, kafiyeye, lafzî sanatlara ve dile yeni bakış açıları
kazandıran Nazmî, mütevazı bir şekilde, türlü
yoksunluklar ve zorluklar içerisinde sürdürdüğü hayatında, insanlara ahlâk ve şahsiyetlerini korumayı salık vermiş, şiirlerinde lirik
olmaktan ziyade hikemî, sâkin bir üslûbu
benimsemiştir. Nazmî, 7000 civarında gazel
ile Türk edebiyatının –bilindiği kadarıyla- en
çok gazel, 523 murabbayla en çok murabba,
62 muhammes ile en çok muhammes yazmış
şairidir. 21 bahrle Türk edebiyatının yine bilindiği kadarıyla en çok bahrde, 161 aruz kalıbıyla yine bilindiği kadarıyla en fazla sayıda
aruz kalıbında şiir yazmış şairidir. Nazmî ayrıca Türk edebiyatında tercih edilmeyen bazı
lafzî sanatları dîvânında denemiş bir şairdir.

Tezkirelerde Nazmî’den, nazire mecmuası sahibi olması ve bu mecmuada her nazire şiir
grubuna kendisi de nazire söylemiş olması,
şiirle ilgilenmiş, lafzî sanatlar üzerinde çalışmış bir şair olması sebebiyle sitayişle bahsedilmektedir. Sehî Beg’e göre kabiliyetli ve
gönül ehli bir zât (Kut 1978: 305), Latifî’ye
göre nazım türlerinde muktedir, nazım erbabı ve aruz bilenlerce takdire şayan bir şairdir
(2000: 535). Kınalızade’ye göre nazire mecmuası sahibi olması kadar lafzî sanatlar üzerinde çalışarak söylemiş olduğu şiirlerle de
döneminde iştihar bulmuş bir şairdir (Hasan
Çelebi 1981: 996).

Zeki bir şahıs olduğu dîvânı incelendiğinde
anlaşılacak olan Nazmî, öncelikle nazire mecmuası ile Türk edebiyatına eşsiz bir hizmette
bulunmuş, akabinde ise tertip ettiği dîvânı ile
Türk edebiyatına dair kalıplaşmış bazı yargıları değiştirmiştir. İslâm Ansiklopedisi’nin
“Nazmî” maddesinde şairin tarihî bakımdan
asıl öneminin Mecmaü’n-Nezâir adlı eseri ve
sade Türkçe ile (Türkî-i Basît) kaleme aldığı
şiirlerden ileri geldiği belirtilmekte (Özkan
1994: 450), Tansel’in daha önce yayınlanan

Âşık Çelebi’ye göre Nazmî, ömrünü şiir ilmini
tetebbu etmekle geçirmiş gayretkeş bir şairdir
(1971: vr. 136b). Bursalı Mehmed Tahir Bey
ise Nazmî’yi “şiir sanatlarına vâkıf kudretli
bir şair” olarak tanımlar (1915-1924: 250).
Tezkire yazarlarından Latifî, Âşık Çelebi ve
Gelibolulu Âlî, Nazmî’den bahsederlerken
kabiliyetli bir şair olduğu konusunda müttefiktirler. Beyânî’ye göre ise Nazmî’nin nazmı
âmiyâne, şiiri ise vasattır (1997: 296). Hasan
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Çelebi de Edirneli Nazmî’yi çok başarılı bir
şair olarak görmez. Tezkirelerde, Nazmî’ye
dair en ciddi eleştirel yaklaşım hiç şüphesiz
Latifî Tezkiresi’nde yer almaktadır. Latifî’nin
ifadelerine göre Nazmî, kendi çağında yazılan veya okunan, tedavülde olan kitaplardan
oldukça fazla bir kısmını görmüş, incelemiştir. Latifî, çeşitli nazım türleri söylemede kudretli bir şair olarak addettiği Nazmî’nin, tezkirede kendisiyle ilgili bölümü kaleme aldığı
dönemde çeşitli bahrlerde yazılmış 3333 şiiri
olduğunu ifade etmektedir. Latifî, Risâle-i
Arûz ve Kavâfi’deki tüm bahrlerde şiir söyleyen Nazmî’nin bunlara iki bahr de ilave ettiğini ifade etmektedir.1 Latifî’ye göre şiir erbabı kimselerin nazarında ve aruza vâkıf olan
kimseler katında Nazmî’nin eserleri doğru
ve makbul görülmüştür. Latifî sözlerine devamla Nazmî’nin dîvânında kullandığı lafzî
sanatları kısmen isimlendirmekte ve bunlara
dîvândan örnekler vermektedir (2000: 53536). Şemseddin Sami’ye göre ise Nazmî’nin
şiirleri sanatlı olmakla birlikte latîf olarak değerlendirilemeyecek şiirlerdir (1316: 4589).

li Nazmî’ye hak ettiği değerin verilmediği
görülmektedir. Bunun sebebinin temelde,
Köprülü’nün 1928’de Nazmî’nin Türkî-i
Basît tarzındaki şiirlerini neşrederken yapmış olduğu değerlendirme kaynaklı olması
kuvvetle muhtemeldir. Köprülü, bahsi geçen
çalışmasında şöyle demektedir (1928: 67):
“...Nazmî’nin şair ve sanatkâr sıfatıyla hiçbir
ehemmiyeti olmayacağı tabiîdir. Kırk beş-elli
bin beyitlik bir dîvân tertibine, sanâyi-i edebiyenin hepsine misaller göstermeğe kalktığı
cihetle en mübtezel mazmunları, en umumi
mefhumları, en bayağı nasihatleri, yüzlerce,
binlerce defa tekrar etmeye mecbur kalmıştı.
Bu itibarla Nazmî’yi o devrin dördüncü, beşinci dereceden şairlerinden addetmek zaruretindeyiz.”
Dîvân tetebbu edildiğinde yukarıdaki ifadelere katılmak kolay olmayacaktır. Nazmî’nin
kabiliyetli bir şair olduğu muhakkaktır. Çağdaşları olan Hayalî Bey, Zâtî veya Fuzulî gibi
şairler ile aynı seviyede olduğunu söylemek
mümkün olmamakla birlikte onu tamamen
lüzumsuz şiirler yazmış bir şair olarak addetmek de imkânsızdır. Şiiriyet anlamında değeri haiz olan şiirleri, dîvânın geneli gözönünde
bulundurulduğunda onda bir nisbetinde olsa
dahi bu nisbetin yaklaşık 800 şiire karşılık gelebileceği düşünülürse bunun normal hacimdeki bir dîvâna denk sayılabileceği ve dolayısıyla Nazmî’nin edebî değeri haiz en az bir
divan oluşturacak kadar şiir kaleme almış ol-

Bazı tezkirelerin olumlu yöndeki görüşleri
ve son yıllara kadar dîvânının metin tesbitinin yapılmamış olmasına rağmen XX. asırda
yapılan edebî değerlendirmelerde Edirne1 Latifî’ye göre Risale-i Aruz’da 16 bahr yer almaktadır

ancak yapılan incelemeden risalede ve risaleyi temel
alan Nazmî Dîvânı’nda risale kaynaklı 19 bahrin mevcut
olduğu tesbit edilmiştir (bkz. Vahid-i Tebrizî, Risâle-i
Arûz ve Kavâfi, Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 5831/2)
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duğu söylenebilecektir. Dolayısıyla dîvânda
sadece şiiriyet bakımından değer taşıyan ve
bir dîvân oluşturabilecek kemmiyyetteki şiirler ele alınıp değerlendirildiğinde Nazmî’nin
edebî karakteri hakkında verilmiş olan yargılar müsbet manada değişime uğrayacaktır.
Bunun için öncelikle Nazmî Dîvânı’nın seçkisi yapılmalıdır. Şiirlerinin sanat değeri meselesine ilâve olarak Nazmî’yi bir şair olarak
değerli kılan sair hususlar vardır ve bunların
dikkatlerden kaçmaması gerekmektedir. Aruz
ve lafzî sanatlardaki başarısından başka eserin yazıldığı dönemde pek muteber bir durum
olmamakla birlikte Türkçe kelimelerin kullanım keyfiyeti bakımından da bu dîvân oldukça önemlidir. Haddizatında bugüne kadar
Nazmî’ye en çok bu alanda itibar edilmiştir.
Türkî-i Basît üzerine yapılan çalışmalar bunun isbatıdır.

bütünüyle çok değerli bir eser olduğunu söylemek güçtür.
Dîvânından anlaşıldığı kadarıyla şiir söylemeyi sanat olarak ele almanın yanında meselenin bir de teknik boyutu olduğunu düşünen Nazmî, dîvân edebiyatında –bilindiği
kadarıyla- kimsenin uğraşmadığı kadar şiir
teknikleriyle alâkadar olmuş, hiçbir şairin
o güne kadar denemediği lafzî sanatları ve
kullanmadığı aruz kalıplarını kullanmış, şiir
kaleme alırken kelimelerin anlamlarından
ziyade lafızlarıyla ustaca oynamıştır. Bu meyanda dîvânı incelendiği vakit şairin, nadir
zorlama nazım parçaları hariç oldukça kolay
bir söyleyişe sahip olduğunu ve bununla beraber aruzu ustalıkla kullandığını söylemek
mümkündür. Daha evvel dîvân edebiyatında
tercih edilmemiş aruz kalıplarını kullanmasının yanısıra Nazmî, iki aruz bahri ve 23 aruz
kalıbı icat etmiş ve bu bahrlerin ve kalıpların
dîvânda geçtiği yerde kendisi tarafından icat
edildiklerini not etmeyi ihmal etmemiştir.
İsim vermediği bu bahrlerde icat ettiği kalıplar şunlardır: Birinci bahr: mef‘ûlâtü mef‘ûlât
mef‘ûlâtü mef‘ûlât; mef‘ûlâtü mef‘ûlân
mef‘ûlâtü mef‘ûlât; mef‘ûlâtü mef‘ûlât
mef‘ûlâtü mef‘ûlün; mef‘ûlâtü mef‘ûlün
mef‘ûlâtü mef‘ûlün. İkinci bahr: müfte‘ilün
fe‘ûlün müfte‘ilün fe‘ûlün. Bu hususun müstakil bir çalışma ile ve mufassal bir şekilde
ele alınması gerekmektedir.

Nazmî’nin dîvânı, bahsi geçen bazı önyargılardan âzâde olarak incelendiğinde yeni nesil
çoğu araştırmacının da hakkını teslim ettiği
üzere şairin, çok yazmış olmasının handikapını yaşadığı tesbiti yapılacaktır. Aksi takdirde yazdığı her şiiri dîvânına almamış bir
Nazmî’nin, bugün Türk edebiyatının şiirdeki
kudreti sebebiyle adından söz edilen şairleri
arasında yer alabileceği düşünülebilirdi. Ne
var ki Nazmî’nin yazdığı şiirleri seçici olmadan tertip ettiği dîvâna almış olması sebebiyle, dîvânın şiir estetiği nokta-i nazarından,
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Devrin padişahı Kanunî Sultan Süleyman’a
hitaben kaleme aldığı arz-ı hâlde Nazmî, hayatı hakkında olduğu kadar edebî şahsiyetine dair de önemli bilgiler vermiştir. Bu arz-ı
hâlde Nazmî’nin kendisini şairler arasında
şiir ilmiyle şöhret bulmuş nazire sahibi bir
şair olarak tanımladığı görülmektedir:

bir dîvân tertip ettiğini söyleyerek bu dîvânın,
bahrler, taktî ve kafiyeleriyle beraber bir aruz
risalesi hüviyetinde olduğunu şu mısralarla
iddia etmektedir:
Dahi cem‘ eyledüm bir özge dîvân
‘Arûz-âsâ risâle hûb destân
Buhûr u kâfiye vü cümle taktî‘
İçinde münderic ber-vech-i tersî‘

Kulun kim Nazmî’yem sâhib-nezâyir
Fünûn-ı nazm ile meşhûr şâ‘ir2

Dîvân incelendiğinde Nazmî’nin bu iddiasının yersiz ve mesnetsiz olmadığı görülecektir. Bir aruz risalesinin teorik kısımları çıkarılacak olursa Nazmî’nin dîvânı –tertip keyfiyyeti de nazar-ı dikkate alındığında- gazeliyyât
bölümü itibariyle mükemmel bir aruz risalesi
örneklendirmesinden ibarettir.

Nazmî’nin kendisine dair tesbitleri bununla sınırlı kalmamakta ve aynı arz-ı hâlde şiir
ilmini kendisinin kemale erdirdiğini, şiir ilminde bu kadar maharet sahibi olması ve çok
şiir söylemiş olması sebebiyle mahlasının
Nazmî olduğunu, Nizâmî’nin şiirlerini görmesi hâlinde şiire asıl düzen vericinin kendisi
olduğunu kabul edeceğini, 7000’den fazla şiiri aruz üslûbuyla ve hoşça edada söylediğini
Kanunî’ye şu şekilde ifade etmektedir:
Hem irgürdüm kemâle fenn-i nazmı
Odur bâ‘is ki adum oldı Nazmî
Göreydi Hüsrevâ nazmum Nizâmî
Dir idi nazma bu virmiş nizâmı
Didüm şol denlü çok ebyât u eş‘âr
Ki Nazmî oldugum ol eyler iş‘âr
İdüp şi‘ri yidi binden ziyâde
‘Arûz üslûbı üzre hoş edâda

Şiirleri dikkatle incelendiğinde Nazmî’nin
edebî tercihlerinin hasbelkader olmadığı, bilakis kendisinin oldukça şuurlu tercihlere sahip bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Manzum
bir eserin manidar olması Nazmî’ye göre
kâfidir, sade olup olmaması bir sorun teşkil
etmemektedir. Köprülü’nün Nazmî üzerine
yaptığı değerlendirmede muhtelif yerlerde
Nazmî’yi oldukça basit ifadelerle şiir yazmakla itham etmesine rağmen3 Nazmî bir gazelinde şiir anlayışına işaret eden şu ifadeyi
kullanmaktadır –ancak bu beyitten sade naz-

Nazmî, aynı mesnevide diğer dîvânlar arasında hemen fark edilebilecek özelliklere sahip

3 bkz. Fuad Köprülü, Milli Edebiyat Cereyanının İlk
Mübeşşirleri ve Dîvân-i Türki-i Basît, XVI. Asır
Şairlerinden Edirneli Nazm’nin Eseri, (İstanbul, Devlet
Matbaası, 1928)

2 Doğan, 2010, Mesnevi no 9

65

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z19
ID:343 K:111
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

mı tercih ettiği çıkarımını yapmak da mümkündür-:

irlerden ziyade hikemî şiirlere yer verdiğini
söylemek yerinde bir tesbit olacaktır. Kendine has bir üslûba sahiptir, bu sebeple edebiyat
tarihçileri Nazmî’nin kaleminden çıkmış olması muhtemel manzum metinlerin tesbitinde zorlanmayacaklardır. Burada Nazmî’nin
olup olmadığı kimi araştırmacılar nazarında
(Köksal 2001: 103-109) netlik kazanmamış
olan Pendnâme-i Attâr Tercemesi’nin –aşağıda belirtileceği gibi- üslûp incelemesi yapıldığında Edirneli Nazmî’ye ait olduğunu söylemenin zor olmayacağını belirtmekte fayda
mülâhaza edilmektedir.

Nazm-ı pür ma‘nî gerekdür Nazmî kim pür
hâl ola
Yohsa bî-ma‘nî ne lutfı ola nazm-ı sâdenün4
Sair meselelerde mahviyetkâr olan Nazmî
mevzubahis sanat ve hâsseten şiir olunca iddialıdır:
Cevher gibi elfâza ki mâlik dürür el-hak
Az vardur eger var ise Nazmî gibi şâ‘ir5
Nazmî, çağdaşı şairlerden ziyade selefi olan
üstad şairlerin şiirlerine denk şiirler nazmetmekte olduğunu dîvânında iddia etmektedir:

Aşağıdaki beyitler, Nazmî’nin tüm dîvân boyunca sürekli bir farklılık, yenilik peşinde
olmasının sebebini kendi dilinden ifade eder
mahiyettedir. Ona göre insanoğlunun farklılaşmak için yapabileceği yegâne şey bir maharet, beceri icadından başka bir şey değildir.
Bu hususu,

Nazmî’nün ol üstâd-ı selef nazmına hem-tâ
Nazmında kamu sözleri gûyâ ki dürerdür6
Nazmî hicvi sevmemektedir ve ona göre şairlerin hicve iltifat etmeleri hoş karşılanabilecek bir durum değildir:

Hüner îcâd kılmakdur degül gayr
Vücûd-ı âdeme ‘âlemde revnak8
beytiyle ima eden Nazmî,
Hüner nazm ehline Nazmî odur kim
Ola fî’l-cümle kâdir ihtirâ‘a9

Herze-gûlıkdur benüm yanumda Nazmî eliyâz
Ol ki halkı hicv ider şâ‘irlerün heccâvıdur7
Nazmî’nin şiirlerinden hareketle sanatkâr
olarak portresi çizildiğinde ağırbaşlı, oturaklı,
realist, dünyanın gerçeklerine vâkıf bir şahsiyet olduğu, bu sebeple dîvânında âşıkâne şi4
5
6
7

…..beytiyle ise apaçık bir şekilde ortaya koymuş, şairin icatlar yapma kudretine sahip olması gerektiği şiarına evvela kendisi uymuş

Doğan, 2010, Gazel no 3611
age, Gazel no 1573
age, Gazel no 1581
age, Gazel no 1912

8 age, Gazel no 3342
9 age, Gazel no 5536
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ve dîvânında Türk şiiri için önemli katkılar
olan icatlarını gerçekleştirmiştir.

gâh-ı fesâhatde bende-i Câmî geçinür…”
Dönemin edebiyat muhitinde konuşulanlar
bir tarafa dîvânı incelendiğinde Nazmî’nin
en başta Nizâmî’den ve özellikle kendisi de
aruz kalıbı icat etmiş olan Câmî’den hâssaten
icat meselesinde feyz aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şairin mahlası dahi Nizamî
mahlasını çağrıştıran ve aynı kökten türetilmiş bir kelimedir. Nizamî’nin özellikle mesnevi türünde ünlü bir şair olmasına rağmen
Nazmî tarafından örnek alınması dikkate
değer bir husustur. Nazmî, dîvânından anlaşıldığı kadarıyla Türkçeye hayran bir şairdir
ve Türkçenin zenginliğini ortaya koymaya
çalışmaktadır. Şiirlerinde sentaksı mükemmel bir şekilde kurgulamıştır. Buradan hareketle Nizamî’nin Farsça yazan bir şair olduğu
halde Türk olması hasebiyle de Nazmî’nin
ilgisine mazhar olduğu tahmini yürütülebilir. Nizâmî’nin devamlı orijinalite peşinde
olan bir şair olduğunu ve kimi edebiyat tarihçilerine göre dünya edebiyatları birlikte
değerlendirildiğinde en önemli şairlerden biri
olarak addedildiğini de gözönünde bulundurmak, Nazmî’nin neden Nizâmî üzerinde bu
kadar durduğunu anlamayı kolaylaştıracaktır.
Nazmî, üstad veya emsal olarak gördüğü şairleri şiirlerinde şu şekilde anmaktadır:

Nazmî de sair klâsik edebiyat icracıları gibi
seleflerine ve çağdaşlarına şiirlerinde atıflarda bulunmuş, Arap, Fars ve Türk ediplerini
şiirlerinde anmıştır. Bunlar Arap edebiyatından Lebîd ve Ferezdak; Fars edebiyatından Nizâmî-i Gencevî, Hâcû-yı Kirmânî,
Hâfız-ı Şîrâzî, Ferîdüddîn-i Attâr, Molla
Câmî, Kemâl-i Hûcendî, Selmân-ı Sâvecî,
Hüsrev-i Dihlevî, Firdevsî, Zahîrüddîn-i
Fâryâbî, Sadî-i Şîrâzî; Türk edebiyatından
Şeyhî, Necatî, Zâtî, Vasfî, Şem‘î, Hayretî,
Ferdî, Enverî, Râyî, Ârifî, Mesihî ve (Karamanlı) Nizâmî’dir. Nazmî, dîvânında muhtelif yerlerde isimlerinin geçmiş olması dışında
Necatî ve Zâtî’nin birer gazelini de tahmis
etmiştir.10
Bahsi geçen şairler içerisinde Genceli Nizamî’nin ve aruz risalesi sahibi Molla
Câmî’nin ayrı yeri vardır. Mehmed Süreyyâ
Bey’in Nazmî için dile getirdiği Nazmî-i
Nizâmî ifadesi (1308: 560) tam da Nazmî’nin
arzuladığı bir durumdur, zira mahlasını seçerken Nizâmî’den esinlendiğini düşündüren
Nazmî, her fırsatta kendisini Nizâmî ile bir
göstermekten geri durmamaktadır. Bu durumu Ahdî Çelebi, tezkiresinde şu şekilde
tesbit eder (Ahdî 1996: 561-62): “…nazm-ı
belâgat-meşhûn ile şâkird-i Nizâmî ve işret-

Nizâmî;
Genc-i elfâz u me‘ânî dir idi tab‘una bî-reyb

10 Necatî’nin gazelini tahmis İÜ T920, 45b’de Zâtî’nin
gazelini tahmis ise 585b’de yer almaktadır.
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Gence’de Nazmî Nizâmî nazmunı ideydi
isgâ’11

Mahaldür sen dem urursan Kemâl ile
Nizâmî’den17

Câmî;

Kemâl ile Zahîrüddîn;

Rûh-ı Câmî dir isen süre safâlar ola şâd
Nazmî’nün bu gazelin yüri Horâsân’a ilet12

Nazm-ı dür-bârına gûş ursa sadefveş zâhir
Nazmî’ye dir idi ahsente Kemâl ile Zahîr18

Hâfız;

Hâcû;

Her kelâm-ı nazmı bu Nazmî ki eyler berkemâl
Şîve-i elfâz-ı hûb-ı Hâfız-ı Şîrâz ider13

Bu bahâriyyede bu nazmı göreydi Hâcû
Nahl-bend-i şu‘arâ dirdi ana şübhe mi var19
Hüsrev;

Sadî;

Dil virelden sen ruhı gül-nâra Nazmî sûhte
Mîr Hüsrev gibi söz iş‘âr ider eş‘ârda20

Nazmî kim vasf itdi Sa‘dî gibi hüsnün gülşenin
İtseler dîvânını nola Gülistân ile bahs14

Attâr;

Firdevsî;

Mantıku’t-Tayr okur oldı bülbül-i gûyâ yine
Oldı gûyâ sahn-ı gülşen mekteb ü ‘Attâr gül21

İderdi Nazmî bir rağbet bulaydı
Hemîn Firdevsî misli nazm evsâf15

Lebîd;

Selmân;

Bu Nazmî’nün belâgat üzre nazmı
Ne şübhe mislidür nazm-ı Lebîd’ün22

Nazm-ı hasenle hadd-i kemâl ile Nazmî’de
Vardur tamâm hak bu ki Selmân’a ihtisâs16

Ferezdak;

Kemâl ile Nizâmî;

Bunun nazmı ne cevher dirdi Nazmî
Göreydi nazm-ı dür-bârum Ferezdak23

Bugün bu fenn-i nazmı kim virüpdür Hak
sana Nazmî

Necâtî;

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Doğan, 2010, Gazel no 158
age, Gazel no 975
age, Gazel no 2001
age, Gazel no 1051
age, Gazel no 3210
age, Gazel no 3004
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Şem‘î;

Nazmî koma sen tarz-ı Necâtî’yi elünden
Kim nazmuna il nâzük ü rindâne disünler24

Bu şi‘rün şevkine pür-hâl olup sûzişler eylerdi
İlâhî yatdugı yir nûr u uçmag ola Şem‘î’nün31

Zâtî ve Necatî;

Vasfî;

Nazmı kim tarz-ı Necâtî birle Zâtî tarzıdur
Biri anun şeyhi Nazmî’nün biri üstâdıdur25

Vasf-ı hüsnünle senün bulduğ içün nazmı
kemâl
Vaŝfî’nün rûhı revân Nazmî’ye tahsîn eyler32

Zâtî;
Gazel fenninde Nazmî koma Zâtî tarzını elden
Dilersen hadd-i zâtında kemâle ire eş‘âruñ26

Nazmî, bunlardan başkaca Ârifî’nin vefatı
üzerine bir mersiye yazmış, Ârifî’nin evladının dünyaya gelmesine ve vefatına tarih düşmüş, yine Enverî, Ferdî ve Râyî’nin de vefatlarına tarih düşmüştür.

Şeyhî ve Selmân;
Tarz-ı gazelde Nazmî mürîd oldı Şeyhî’ye
Anunçün ol da şîve-i Selmân’a kasd ider27

Döneminin olduğu kadar önceki dönemlerin
de şairlerinin eserlerini nazire mecmuası derlemiş olması sebebiyle okumuş/gözden geçirmiş olan Nazmî’nin, dîvânında Şeyhî’den,
Necâtî’den bahsettiği beyitlerinde bir edebiyat/şiir eleştirmeni hüviyetine büründüğü görülmektedir.

Mesihî;
Kıldun Mesîhî tarzını ihyâ
Şâd oldı anun Nazmî revânı28
Enverî;
Gün yüzün vasfında ey meh Nazmî’nün
eş‘ârını
Görse rûşen-hâtır u pür şevk olurdı Enverî29

Nazmî’nin bilindiği kadarıyla Dîvân,
Mecmaü’n-Nezâir ve Pendname-i Attâr Tercemesi isimli üç manzum eseri mevcuttur. Ancak yukarıda bahsi geçen arz-ı hâlde Nazmî
şiir sahasındaki kadar iddialı olmamakla birlikte inşâ sahasında da kalem oynattığını mütevazı bir şekilde şöyle ifade etmektedir:

Hayretî;
Bu esrâr-ı hayâli sende Nazmî
Göreydi Hayretî olurdı hayrân30
24
25
26
27
28
29
30

age, Gazel no 1607
age, Gazel no 1884
age, Gazel no 3486
age, Gazel no 2390
age, Gazel no 6941
age, Gazel no 6380
age, Gazel no 4741

Fünûn-ı nazma kim vardur şümûlüm
31 age, Gazel no 3510
32 age, Gazel no 2176
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rülmektedir. Nazmî Türkçeyi iyi kullanmaya
çalışan şuurlu bir şairdir. Nazmî’nin İslâmî
edebiyatın sadece Arap ve Fars edebiyatları
ile mahdut olmadığını, Türk edebiyatının da
pekâlâ İslâmî edebiyat dairesine girebileceğini isbat etme gayreti içerisinde olduğu
âşikârdır. Bu meyanda değerlendirildiği vakit
şairin Türkî-i Basît tercihinin tamamiyle bilinçli bir yaklaşım olduğu tesbit edilecektir.
Dile hâkimiyeti oldukça ileri seviyede olan
Nazmî’nin dîvânında sehl-i mümteni tarzındaki beyitlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır.

Dahi var fenn-i inşâya dühûlüm
Olup ve’l-hâsıl erbâb-ı kalemden
Olupdur bendeye inşâ dahi fen33
Bir gazelinde ise nazımda olduğu kadar nesirde de maharetli olduğunu şu şekilde dile
getirmektedir:
İrdün çü nazm u nesr ile Nazmî kemâle lîk
İnşâ vü şi‘re kalmadı rağbet ne fâyide34
Nazmî, hâssaten şiir ve inşâ ile iştigal ettiğini
ancak sair ilimlerden de haberdar olduğunu
yukarıda bahsi sebkeden mesnevide şöyle
ifade etmektedir:

Nazmî Dîvânı’nda Türkî-i Basît başlığı taşıyan ve ekseriyeti gazel olan nazım parçaları
yer almaktadır. Basit Türkçe ile yazıldığı şair
tarafından ilan edilen bu şiirlerde Arapça ve
Farsça mazmunların yerine Türkçe karşılıkları kullanılmaya gayret edilmiş, o dönemde
yaşayan ortalama bir şahsın anlayabileceği
sadelikte şiirler yazılmıştır. Yabancı terkiplerden arındırılmış, Arapça ve Farsça birleşik
kelimelerin bulunmadığı bu şiirlerde şair sadece günlük konuşma dilinde mütedavil olan
yabancı kelimeleri kullanmıştır. Neredeyse
bir dîvân tutarında olan bu şiirler şekil, kafiye
ve bahrlerine göre dîvânın doğal tertibi içerisinde kendilerine yer bulmuştur. Dîvânda yer
alan ve Türkî-i Basît notu taşıyan manzum
metinler, daha önceki çalışmalarda muhtelif
sayılarda verilmiştir. Ancak eserde başlıkların
kimi zaman oldukça uzun ve zaman zaman

Husûsâ şi‘r ü inşâdan haber-dâr
Fünûn-ı gayrdan ‘ilmüm dahi var35
Nazmî, Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir
yazabilecek kadar iyi bilmektedir. Dîvânında
50 civarında Farsça beyit bulunan Nazmî’nin
tamamen Farsça ve tamamen Arapça olarak
düştüğü tarihler olduğu gibi Arapça, Farsça
mülemmalarının yanısıra Sırpça-Türkçe bir
mülemmaı dahi vardır.
Klâsik şiirin tüm imkânlarını bilen ve bu
imkânları şiirlerinde zorlayan Nazmî’nin
dîvânından, herşeyi yapma isteğine sahip
olduğu anlaşılmakta; bu arzunun da şairin
kabiliyetinin bir anlamda parçalanmasına,
himmetinin bölünmesine sebep olduğunu gö33 age, Mesnevi no 9
34 age, Gazel no 6030
35 age, Mesnevi no 9
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da karışık olması sebebiyle bu çalışmalarda
araştırmacıların tam sayıya ulaşması mümkün olmamıştır. Yapılan metin tesbiti (Doğan
2010) neticesinde Edirneli Nazmî Dîvânı’nda
yer alan Türkî-i Basît üslûbundaki şiirlerin
sayısı ve nazım şekli şu şekilde teşekkül etmiştir: 1 kaside, 1 tercî-bend, 307 gazel, 10
murabba, 2 muhammes, 1 müstezad, 55 müfred ve 1 mesnevi.36

Köprülü 1928 yılında Edirneli Nazmî
Dîvânı’nda yer alan ve Türkî-i Basît başlığı
taşıyan şiirleri seçerek yeni bir sıralamaya
tâbi tutmuş ve bir değerlendirmeyle birlikte
harf inkılâbından evvel neşretmiştir (Köprülü
1928). Şairin dîvânındaki Türkî-i Basît notlu
bu şiirler ayrıca Tarama Sözlüğü için Kilisli
Rifat Bilge tarafından taranmış ve bazı beyitler Tarama Sözlüğüne numune olarak alınmıştır (XIII. Yüzyıldan… 1963-77). Türkî-i
Basît üslûbunu, XVI. asırda Aydınlı Visalî,
Tatavlalı Mahremî ve Edirneli Nazmî’nin tercih ettiği bilinmektedir. Bunlara ilâve olarak
Köksal tarafından tesbit edildiği kadarıyla
Nazmî’nin derlemiş olduğu nazire mecmuasında şiirleri yer alan Sabâyî ve Üsküplü
Atâ da Türkî-i Basît tarzında şiirler kaleme
almışlardır (2001: 126). Ancak bu tarz şiir
söyleme, bilindiği kadarıyla çağın diğer şairleri tarafından tercih edilmemiş ve bu yöneliş
akim kalmıştır.37 Türkî-i Basît üzerine yaptı-

36 Türkî-i Basît tarzındaki şiirlerin tesbit edilen dîvân

metnindeki numaraları şu şekildedir: Kasâyid Bölümü:
Kaside 26; Tercî-bend 15. Gazeliyyât Bölümü: Gazel 8,
59, 107, 108, 136, 190, 191, 220, 241, 284, 351, 352,
353, 390, 402, 437, 475, 543, 688, 691, 695, 699, 952,
959, 967, 1007, 1067, 1074, 1102, 1103, 1104, 1106,
1107, 1152, 1202, 1210, 1239, 1268, 1269, 1277, 1337,
1456, 1534, 1569, 1671, 1701, 1753, 1827, 1843, 1853,
1856, 1911, 1940, 1941, 1945, 1995, 2064, 2097, 2098,
2134, 2236, 2261, 2262, 2360, 2474, 2478, 2507, 2526,
2570, 2587, 2618, 2630, 2639, 2676, 2707, 2735, 2754,
2771, 2785, 2834, 2835, 2842, 2858, 2860, 2861, 2863,
2866, 2886, 2926, 2927, 2942, 2947, 2973, 2983, 3008,
3019, 3045, 3089, 3117, 3164, 3169, 3178, 3224, 3225,
3242, 3294, 3317, 3325, 3326, 3346, 3347, 3349, 3351,
3352, 3353, 3354, 3358, 3359, 3364, 3375, 3380, 3396,
3440, 3453, 3455, 3478, 3484, 3544, 3547, 3590, 3594,
3601, 3652, 3677, 3698, 3699, 3700, 3702, 3703, 3704,
3705, 3750, 3768, 3772, 3783, 3807, 3879, 3883, 3921,
3930, 3943, 3950, 3952, 3962, 3974, 3984, 4008, 4021,
4040, 4054, 4066, 4080, 4081, 4082, 4091, 4092, 4096,
4099, 4121, 4134, 4167, 4268, 4306, 4333, 4343, 4353,
4364, 4389, 4418, 4419, 4420, 4483, 4513, 4600, 4601,
4680, 4681, 4701, 4722, 4723, 4724, 4731, 4749, 4772,
4796, 4808, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4833, 4834,
4836, 4876, 4877, 4905, 5004, 5047, 5048, 5175, 5199,
5200, 5286, 5303, 5304, 5312, 5318, 5334, 5336, 5353,
5401, 5415, 5500, 5544, 5548, 5554, 5584, 5585, 5590,
5697, 5701, 5716, 5729, 5734, 5737, 5744, 5769, 5807,
5808, 5812, 5905, 5923, 6008, 6025, 6075, 6088, 6128,
6133, 6145, 6146, 6151, 6188, 6190, 6219, 6228, 6238,
6251, 6252, 6253, 6255, 6268, 6290, 6291, 6304, 6336,
6347, 6348, 6356, 6358, 6378, 6379, 6438, 6472, 6500,

6557, 6634, 6665, 6674, 6692, 6737, 6761, 6770, 6819,
6822, 6827, 6828, 6839, 6840, 6842, 6845, 6870, 6896,
6897, 6901, 6904, 6906, 6910, 6916, 6926, 6927, 6938,
6951, 6952, 6959, 6961, 6963; Müstezad 4; Murabba 21,
103, 129, 269, 361, 416, 437, 462, 512, 522; Muhammes
8, 55. Müfredât Bölümü: Müfred 4, 6 ,11, 12, 13, 14, 37,
59, 76, 112, 116, 129, 130, 131, 152, 153, 154, 159, 165,
182, 185, 193, 196, 198, 208, 218, 222, 223, 253, 254,
260, 266, 273, 287, 288, 302, 303, 309, 310, 354, 355,
362, 372, 386, 687, 388, 390, 391, 399, 400, 401, 402,
403, 405, 406. Mesneviyyât Bölümü: Mev’iza 8.
37 Ancak kayda değer bir husus Şeyh Gâlib’in XVIII.
asırda dîvânında Türkî-i Basit başlığını taşıyan bir şiir
bulunmasıdır. Bu husus Köksal’ın da isabetli bir şekilde
dikkate sunduğu gibi, Nazmî Dîvânı’nın aradan geçen
zaman zarfında Şeyh Gâlib’in dostlarından birinin eline
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ğı çalışmayı neşrettiği yıllarda etkin bulunan
Milli Edebiyat akımının –tahminen- etkisinde kalan Köprülü’nün, XVI. asırda karşılaştığımız Türkî-i Basît’i ve dolayısıyla Edirneli
Nazmî’yi XIX. asrın ikinci yarısında oluşmaya başlayan Milli Edebiyat cereyanının
habercisi olarak sayması pek mümkün görünmemektedir. Her iki cereyan arasında gerek
doğrudan gerekse dolaylı bir alâka bulunduğunu söylemek zordur.

Yukarıda belirtildiği gibi Türkî-i Basît tarzı ile
bir çığır açılmış ancak bu cereyanın devamının gelmesi temin edilememiştir. Nazmî’nin
adı, Köprülü’ye kadar, daha ziyade nazire
mecmuası ve dîvânında denediği yeniliklerle
anılır olmuştur.
Yukarıda ifade edildiği gibi Edirneli
Nazmî’nin bilinen ve elde olan üç manzum eseri vardır. Bunlar Dîvân, Mecmaü’nNezâir ve Pendname-i Attâr Tercemesi’dir.
Şair h. 940/1533-34’te Mecma’ü’n-Nezâir’i,
h. 962/1555’te Dîvân’ı ve nihayet h. 10 Şaban 967/6 Mayıs 1560’ta Pendname-i Attâr
Tercemesi’ni tamamlamıştır. Bunlardan başka
Nazmî’nin mensur iki eserinin daha olduğu
söylenmektedir. İlki Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, 5336 numarada kayıtlı Tevârîh-i Antakiyye isimli bir eserdir. Eser üzerine Köksal
tarafından bir çalışma yapılmış ve eser neşredilmiştir (Köksal 2004). Köksal tarafından
bir değerlendirme ile birlikte neşredilen bu
çalışmanın manzum kısımları üzerinde tarafımızca yapılan üslûp değerlendirmesi neticesinde Nazmî mahlası taşıyan şiirlerin Edirneli Nazmî’nin söyleyiş tarzından ve kelime
dağarcığından uzak olduğu, yabancı bir eda
ile söylendiği kanaatine varılmıştır. Bu eserin
Edirneli Nazmî’ye ait olduğunu kuvvetlendirecek sair deliller ortaya çıkmadıkça eseri
Edirneli Nazmî külliyatına dâhil etmek doğru
olmayacaktır. İkinci olarak Hikmet İlaydın
ve Adnan Erzi tarafından XVI. asra ait bir

Nazmî, Türkî-i Basît tarzında yazdığı şiirlerde de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Söyleyiş
olarak zaman zaman halk şiiri zevkine yaklaşan bu şiirlerde gündelik konuşma dilinin
tercih edilmiş olmasıyla birlikte, tarafımızca
gerçekleştirilen dîvân metninin tesbitinden
önce öngörmüş olduğumuz gibi çok sayıda
arkaik kelime yer almamaktadır. Şair, bu tarz
şiirlerinde metaforları değiştirmekte, Arapça
veya Farsça bir mazmunun, işaret edileni aynı
kalmak kaydıyla Türkçe karşılığını kullanmaktadır. Şair muhteva olarak bu üslûptaki
şiirlerde klâsik şiire yeni bir perspektif kazandırmamakta sadece kelimeleri mümkün
olduğu kadarıyla Türkçeleştirmektedir. Şairin, bu metinlerde kullandığı Türkçe olmayan kelimeler ise belirtildiği gibi o dönemde
yaşayan bir şahsın, konuşma dilinde kullanacağı ve rahatlıkla anlayabileceği kelimelerdir.
geçmiş olabileceği ve Gâlib’in Nazmî’den esinlenerek
bu tarzda şiir yazmayı denediği yönündedir ki bu husus
nüsha tavsifinde ele alınacaktır.
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münşeat mecmuası üzerinde yapılan çalışma
neticesinde kaleme alınan makalede (Erzi vd.
1957: 221-253) eserin bir bölümünün Edirneli Nazmî’ye ait olabileceği ileri sürülmüş
olsa da bu iddia da henüz katiyet kazanmış
değildir. Yazılış tarihlerine göre Edirneli
Nazmî’nin manzum eserleri hakkında şu şekilde bilgi verilebilir:

her nazire grubunda kendisinin kaleme aldığı
bir veya daha fazla nazireyi de bu mecmuaya
dâhil etmiştir. Nazire mecmuasının bitiminden 22 yıl sonra h. 962/1555’te tamamlanmış
olan ve ilk nüsha olduğu düşünülen Nazmî
Dîvânı’nın mükemmel nüshasında, şairin nazire mecmuasında yer verdiği şiirlerinin tamamı bulunmamaktadır. Bu meyanda nazire
mecmuasında yer alan şiirlerin bazısının şair
tarafından olduğu gibi dîvâna dâhil edildiği,
dîvâna dâhil edilen bazı şiirlerin bölünerek
beyit ilaveleriyle farklı şiirler vücuda getirildiği, bazı gazellerden beyitler çıkarıldığı,
bazı gazellere beyitler eklendiği ve bu şekilde
dîvâna alındığı tesbit edilmiştir. Yani Nazmî

Mecmaü’n-Nezâir
Eserin yazılmaya başlandığı tarih h. 930/1524,
bitiş tarihi h. 940/1533-34’tür. Hacimli bir
eser olan bu nazire mecmuası Köksal tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır
(Köksal 2001). Nazmî, bu önemli eserde,
dîvânında olduğu gibi şiirleri kafiye tasnifine tâbi tuttuktan sonra her kafiye harfindeki
şiirleri bahrlere göre sıralamıştır. Eserde 357
şaire ait 5490 gazel ve 37 murabba mevcuttur.38 Nazmî şairlerin nazirelerine ilave olarak

Sehî, Sevdâyî, Sûzî, Seyfî, Şâkirî, Şâmî, Şa’nî, Şâver,
Şâhidî, Şâhidî-i Mevlevî, Şebâbî, Şerîf-i Sinobî, Şifâyî,
Şu’ûrî, Şemsî, Şem’î, ŞEvkî, Şehdî, Şehîdî, Şeyhî,
Sabâhî, Sabâyî, Subhî, Sadrî, Sıdkî, Sâdıkî, Sarrâfî, Sâfî,
Sun’î, Sun’î-i Pîr, Sun’î-i Gelibolî, Za’f, Tâli’î, Tarîkî,
Zuhûrî-i Acem, Ârifî, Abdülkerîimzade, İzârî-i Monla,
İzârî-i Kâdî, Azlî, Atâ, Atâyî, Alâî, Ulvî, Ömrî, Andelîbî,
Ahdî, A’yânî, Gubârî, Gamî, Gavrî Sulân, Fârisî, Fahrî,
Ferruhî, Ferîdî, Fasîhî, Figânî, Fakîrî, Fenâyî, Fehmî-i
Cânbâz, Fehmî-i Saruhanî, Feyzî, Kâbilî, Kâdirî, Kâsım
Paşa, Kâsım, Kâdî, Kudsî, Kurbî, Kandî, Korkud Sultan,
Kıyâmî, Kavvâmî, Karaca Paşa, Kebîrî, Kâtibî, Kâmî,
Gedâyî, Girâmî, Kerîmî, Keşfî, Gülşenî, Kemâl, Kemâl
Şeyh, Kemâl Paşazade, Kemâl-i Zerd, Gülâbî, Le’âlî,
Lâm’î, Lutfî, Latîfî, La’lî, Lakabî, Me’âlî, Mâtemî-i
Acem, Mahremî, Muhibbî, Mehmed Bey Defterî,
Mehmed Sultan, Muhyî, Mahmûd Paşa, Medhî, Mesîhî,
Mu’idî, Müftîzade, Melîhî, Mehdî, Münîr, Mirhî, Mîrî,
Meylî, Nâmî, Necâtî, Nesîmî, Nişânî, Nasuhî, Nasîbî,
Nigâhî, Nizâmî, Nazmî, Na’tî, Nehârî, Nihâlî, Nihânî,
Nihânî-i Kâdî, Nihânî-i Müderris, Nikâbî, Niyâzî, Vechî,
Vasfî, Vefâtî, Vefâtî-i Kâdî, Vefâyî, Hâtif, Hâşimî-i
Acem, Hicrî, Hidâyet Çelebi, Helâkî, Hilâlî, Hilâlî-i
Kazzâz, Hevesî, Yahyâ, Yûsuf-ı Sîne-çâk.

38 Mecma’ü’n-Nezâir’de

nazireleri bulunan şairler
şunlardır: Âzâd, Âftâb, İbrahim Paşa, İbrahim Şeyh,
Ahmed Paşa, Ahmedî, İshak Çelebi, Esîrî, Ekmelî,
Ünsî, Enverî, Enverî-i Müneccim, Bâkî, Bâyezid Sultan,
Bezmî, Basîrî, Behcetî, Behiştî, Baârî-i Müderris, Pelâsî,
Tâcizâde, Câmî, Câm’iî, Cafer, Cilâyî, Celîlî, Cem
Sultan, Cemâlî, Cenânî, Cevânî, Cihânî, Çâkerî, Çelebi
Kâdî, Hâfız, Hacı Hasanzade, Hadîdî, Harîmî, Hasbî,
Hasan-ı Vardarî, Hasan-ı Kâdî, Hızrî, HIfzî, Hamdî
Çelebi, Haydar, Hayretî, Hâkî, Hâverî, Hâverî-i Kadim,
Hıtâbî, Huffî, Huldî, Halvetî, Halîlî, Hayâlî, Hayâlî-i
Kadim, Dâ’î, Derdî, Derûnî, Duâyî, Zâtî, Zâtî-i Hallâc,
Zihnî, Râzî, Rahmânî, Rahmî, Rahikî, Rezmî, Resmî,
Rızâyî, Rızâ, Refîkî, Remzî, Revânî, Revânî-i Hacı,
Revânî-i Zaîm, Zârî-i Üskübî, Zecrî, Zülâlî, Sâkî, Sâatî,
Sebzî, Sücûdî, Serâbî, Serâcî, Sezâî, Sürûrî-i Acem,
Surûrî-i Müderris, Sa’dî, Sa’yî, Selmân, Sinânî, Sehâyî,
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nazire mecmuasında yer alan kendi şiirlerini
dîvânına almadan evvel muhtelif tasarruflarda bulunmuştur.

yit sayısı 50 bin civarındadır. Dîvân iki farklı
elyazısıyla kaleme alınmıştır. İki bölümden
müteşekkil olarak mütalâa edebileceğimiz
eserin birinci bölümü mükemmel bir dîvân
olup 629 varaktır. Burada dîvân bitmektedir.
Arada eksik varak veya varaklar vardır ve
farklı bir elyazısıyla 14 varak boyunca Nazmî
tarafından h. 945/1538 ile h. 962/1555 tarihleri arasında yaşanan muhtelif vakalara düşürülen tarih kıtaları yer almaktadır. Ancak bu
el yazısının türünün değişmesi tarih kıtaları
sebebiyle olabileceğinden yazının, dîvânın
629 varaklık kısmını istinsah eden şahsa ait
olması muhtemeldir. En sonda ise dîvânın h.
962/1555’te tamamlandığını gösteren bir ketebe kaydı mevcuttur. Yazmalar Katalogu’nda
siyakat kırması olarak nitelendirilen yazı stili,
metin tesbiti çalışması sırasında hat uzmanı
Uğur Derman’a gösterilmiş ve hiç şüphe götürmeksizin dîvânın tarihler hariç yazı şeklinin talik kırması olduğu Derman tarafından
tesbit edilmiştir. Katalogdaki siyakat kırması
tesbitinin tarih kıtaları için yapıldığı düşünülmektedir.

Dîvân
Bugün elde mükemmel yegâne nüshası bulunan dîvâna, Köprülü 1926 senesinde sahaflar
çarşısında tesadüf etmiş ve eserin İstanbul
Üniversitesi tarafından satın alınmasını salık
vermiştir (1928: 65). Dîvândaki kayda göre
bu eser 15895 giriş numarasıyla Darü’l-Fünun
Kütüphanesi koleksiyonuna dâhil edilmiştir.39
Eser bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümünde 920 numara
ile kayıtlıdır. Bu nüsha haricinde dîvânın natamam nüshaları mevcuttur. Bunlardan ilki
yine İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde
Türkçe Yazmalar bölümünde yer alan 1636
numaralı yazmadır ki 21 satırlı 119 varaktan
ibaret olup rika kırması yazı stili ile Kalın Venedik kâğıdına yazılmıştır. Diğeri ise Bursa
Bölge Yazmalar Kütüphanesi’nde yer alan
675 numaralı yazmadır.
Daha önce yapılan metin tesbiti çalışmasına
esas teşkil eden İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T920 nüshasında sahifelerde yazı
çift sütun üzerine ve 41 satırdır, marjinlerde
de oldukça fazla nazım parçaları mevcuttur.
Dîvân mıstarlanmış ancak cetvel çekilmemiştir. Derkenarlar da gerektiğinde yazılmak
üzere mıstarlanmıştır. Eserin ihtiva ettiği be-

Çalışma esnasında İÜ T920 nüshasında üç
farklı yerde varak eksikliği tesbit edilmiştir.
Kayıplardan ikisi muhtemelen eser üniversiteye kazandırılmadan evvel gerçekleşmiştir.
Kütüphane kaydı esnasında esere verilen varak numaraları referans alındığında 368. varak ile 629. varak sonrasında eksik sayfalar
vardır. Metin tesbiti çalışmasında tartışıldığı

39 bkz. Nazmî, Dîvân, vr. 1a.
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gibi tahminimizce toplamda en az 8 ila 10 varakın eksikliğinden söz etmek mümkündür.40
Ayrıca eser kütüphaneye kazandırıldıktan ve
varak numaraları verildikten sonra 90 numaralı varak kaybolmuştur.
Devasa bir eser sayılabilecek bu dîvân, bugüne kadar klâsik edebiyata dair istatistikî
anlamda dile getirilmiş olan yargıları değiştirecek hususiyetlere sahiptir. Nazmî, bu dîvân
metniyle birlikte hiç şüphesiz dîvân edebiyatının –bilinen- 6965 gazel ile en çok gazel, 523
murabba ile en çok murabba, 62 muhammes
ile en çok muhammes yazan şairidir. 1926 yılından beri araştırmacıların tabiri caizse elinin
altında bulunan bu eser üzerinde 2010 yılında
tamamlanan çalışmaya kadar metin tesbitine
matuf bir çalışma yapılmamış olması da muhtemelen eserin hacminden kaynaklanmaktadır. Buna ilave olarak, yazının başında ifade
edildiği gibi, Köprülü’nün 1928’de neşrettiği
çalışmasında Nazmî’nin şiirlerinin sade Türkçeyi gündeme getirmesi dışında edebî olarak
herhangi bir değere sahip olmadığını ısrarla
vurgulaması (Köprülü 1928) da dîvânın gölgede kalmasını neticelendirmiş olabilir.
Dîvân tertip edilirken Nazmî tarafından şöyle
bir yol tercih edilmiştir –ki bu yönüyle de eserin, dîvân edebiyatında özel bir öneme mazhar
olması icap eder-: Dîvân kasideler bölümüyle
başlar. Burada şiirlerin bahrleri ve kalıpları be-

lirtilmemiştir. Bölümün sıralaması ise klâsik
edebiyat kasâyid bölümü sıralamasına uygundur. Daha sonra gazeliyyât bölümü gelir. Bu
bölüm, eseri diğer tüm mürettep dîvânlardan
ayıran özelliklere sahiptir ve Nazmî’nin tüm
maharetini sergilemeye çalıştığı bölümdür.
Gazeliyyât bölümü içerisinde ise hâssaten elif
kafiyesinde Nazmî ustalığını izhar etme gayretini göstermiştir. Gazeliyyât bölümünde gazeller, musammatlar ve müstezadlar yer alır.
Bu bölümde kafiyeye göre tasnif edilen şiirler,
kafiye içerisinde de ayrıyeten bahrlere göre
tertip edilmiştir. Her bahrin başında bahrin
adı, teknik olarak ihtiva ettiği bölümler, veznin
lâfzen ifadesi yani taktîi ve hemen her şiirde
kafiye ve redif hususiyetlerinin lâfzen ifadesi
yer almaktadır. Bu özellikler, dîvânın aruz ve
kafiye ilmi bakımından da özel bir yere yerleştirilmesini gerektirmektedir. Her bir bahrin
kendi içinde de kalıp sıralamasına dikkat edilmiştir. Aynı bahr ve kalıpta olan şiirler kimi
zaman tekrar kafiyelerine göre tasnife tâbi
tutulmuş, yine çoğunlukla alfabetik olan bu
tasnifte aynı kafiye ve redifle yazılmış şiirler,
nazire başlığıyla ilgili şiirin altına alınmıştır.
Zaman zaman derkenarda yazılan şiirlerin de
metinde nerede yer alması gerektiği takdimtehir notlarıyla, numaralandırılmak suretiyle
veya doğrudan işaretlenmek suretiyle gösterilmiştir. Bütün bu notlar ve işaretler başlıklarda
olduğu gibi kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

40 Ayrıntı için bkz. Doğan, age, C. I, s. 38, 51-52
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1b’de başlayıp 642a’da nihayete eren ve red- Eserde marjinlerde yer alan beyit, mısra veya
dadeli olan eserin fizikî tavsifini şu şekilde şiir yekûnu, normal yazma alanındaki yekûnun
ifade etmek mümkündür:
neredeyse onda birine karşılık gelebilecek kadardır. Marjinlerdeki parçaların kimi zaman
Varak: 64241
karışık yazılmış olması sebebiyle daha önce
Ebat: 357*218 mm
bu dîvân üzerine yapılan çalışmalarda, dîvân
bir bütün olarak ortaya konmadan sadece araşİç Ebat: Muhtelif
tırmacı tarafından belirlenen kısımların taran42
Satır: 41
ması yolu tercih edildiğinden, istenen metinlerin bir kısmı ya tümden veya beyit olarak
Yazı: Talik kırması, Siyakat kırması
gözden kaçırılmıştır.
Sözbaşları: Kırmızı
Dîvânın muhtelif sayfalarında aynı el yazısıyKâğıt: Kalın Venedik
la alınmış notlar ve yapılmış manzum alıntılar yer almaktadır. Bunlar varaklarına göre
Cilt: Kahverengi meşin, şemseli
şu şekildedir: 8b’de derkenarda iki beyitlik
43
İstinsah Tarihi: 962/1555
mesnevi nazım şeklinde bir alıntı; aynı yazıyla 73a’da dokuz beyitlik Esrâr’a ait bir gaMüstensih: Edirneli Nazmî
zel; 247a’da aynı yazıyla Esrâr’a ait bir beyit;
268a’da aynı yazıyla Nazmî’nin semâ redifli
41 Daha önceki çalışmalarda eserin varak sayısı 643 veya 644 gazellerinin bulunduğu sayfada semâ redifli
olarak verilmiştir ancak fiziken eserin hâlihazırda sahip dokuzar beyitli, ilkinin matla beyti yazılmamış
olduğu varak sayısı 642’dir. Yukarıda belirtildiği gibi eser
olan Esrâr’a ait iki gazel; 274b’de aynı yazıyla
kütüphaneye kazandırıldıktan ve üniversite kütüphanesi
çalışanları tarafından varak numaraları verildikten sonra “Hasköyzâde Balıkcı Said Ağa’nın oğlu Ha90 ile numaralandırılmış olan varak eserden kopmuştur.
lil İsmet Efendi” notu; Nazmî’nin ‘ışk redifli
Bu sebeple sair çalışmalarda eserin varak sayısı 643 varak
olarak görünmektedir. Son varakın a yüzünde yer alan gazellerinin bulunduğu 291a’da aynı yazı ile
evrak 644 notu ise kimi çalışmalarda eserin 644 varaktan altı beyitten müteşekkil makta beyti olmayan
ibaret olarak gösterilmesi yanılgısına sebebiyet vermiştir.
42 Eserin genel karakteri sayfalarda 41 satırdan oluşması ‘ışk redifli bir gazel; 297a’da yok redifli gayönündedir, ancak tarih kıtalarında durum sayfaya göre zelin yer aldığı sayfada aynı elyazısıyla yadeğişmektedir.
zılmış Esrâr’a ait dokuz beyitli ve matla beyti
43 Bazı çalışmalarda istinsah tarihi h. 963 olarak
verilmektedir ancak şüphe götürmez bir şekilde eserin olmayan yok redifli bir gazel ile dört beyitten
istinsah tarihi h. 962/1555’tir ve hatta ketebe kaydında,
müteşekkil makta beyti olmayan yok redifli
bir önceki tarih kıtasında dile getirilen Rüstem Paşa’nın
tekrar sadarete getirildiği tarihte eserin yazımının bir gazel; 318a’da Bugün hüsnün zamanıdur
bitirildiği notu yer almaktadır ki bu tarih h. 962/1555’tir.
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öpül ömrüm kocul ömrüm diye başlayan ve
Yazukdur bende Nazmî’ne öpül ömrüm kocul
ömrüm şeklinde sona eren aynı yazıyla yazılmış beş beyitten müteşekkil Nazmî mahlaslı
bir şaire ait bir gazel yer almaktadır.44 287b’de
aynı yazıyla yedi beyitten müteşekkil bir gazel; 400a’da aynı elyazısıyla ve renkli mürekkep ile “Karındaşımız Esrâr Efendi zindanda
mahbus Yusuf Hüsnî nam bir mahbubı görüp
inşad ettikleri gazeldir” başlığını taşıyan, altında Ahmed Râcî tarafından yazıya geçirildiği notu düşülmüş olan Esrâr’a ait beş beyitten
müteşekkil bir gazel yer almaktadır. Aynı elyazısıyla 1a’da “Tezkire-i Hasan Çelebi böyle
yazar” başlığıyla Hasan Çelebi Tezkiresi’nde
Nazmî’nin anlatıldığı bölüm alıntılanmıştır.
Bu notlar Nazmî’den sonra, Hasan Çelebi’nin,
tezkiresini tamamladıktan sonraki dönemde
dîvânın Ahmed Râcî isimli bir zâtın eline geçtiğini, bu zâtın da Mevlevi kültürüne yakın bir
zât olduğunu göstermektedir. Köksal bu alıntılar ve notlardan hareketle, bir Mevlevihane’de
veya bir Mevlevi’nin elinde belli bir zaman
bulunmuş olan bu nüshanın Şeyh Gâlib tarafından da görüldüğü ve buradaki Türkî-i Basît
şiirlerinden etkilenerek Nazmî’den asırlar sonra, Türkî-i Basît ibaresi anılmazken Gâlib’in
Türkî-i Basît tarzında bir gazel kaleme alıp
bunu dîvânına yerleştirmiş olabileceği tezini
ileri sürmektedir (2001: 103) ki bu iddia hakikatten uzak görünmemektedir.

Yukarıda ifade edilen metin ve notların dışında 208b’de altında “Resmühü(?) el-fakîr
Behzâd” yazan, postta oturmuş bir derviş/
mürşid figürü yer almaktadır ancak; bu figürün baş kısmı sonradan muhtemelen silmek
maksadıyla tahrip edilmiştir.
Dîvânın imlâ hususiyetlerine değinilecek
olursa müstensihin mükemmele yakın bir
imlâsının olduğu anlaşılmaktadır. Yazı inci
gibi gayet açık ve okunaklıdır. İmlâya dair
en ince ayrıntılar dahi müstensih tarafından
metinde belirtilmiştir. Türkçe kelimelerdeki
imâleler, uzun heceye tekabül edecek terkip
ekleri, okumada tereddüde düşülebilecek mim
veya sin harfleri, her seferinde müstensih tarafından belirtilmiştir. Vezin icabı yapılacak
imaleye örnek vermek gerekirse, Farsça terkipteki imale aşağıda işaret edildiği gibi müstensih tarafından her seferinde çeker işareti
ile vurgulanmıştır:

44 Bu gazel Nazmî’nin dîvânında yer almamaktadır, şairin
derlediği nazire mecmuasında da yoktur.
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hakîr ibaresi de müstensihin Edirneli Nazmî
olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Tüm bu hususlara ilaveten eserin müellifi olmayan sıradan bir müstensihin aşırıya kaçan
bir titizlikle tüm aruz, sanat ve kafiye hususiyetlerini ifade eden o uzun Farsça şiir başlıklarını yazması akla yakın görünmemektedir.

Ey perî şol hâlet-i ışkun senün
Âdemi dîvâne vü abdal ider45
Müstensih Farsça dil hususiyetlerine vâkıftır.
Yazım esnasında veya sonrasında gerekli gördüğü durumlarda kelimeleri tashih etmiştir.
Özellikle dîvânın belli bir bölümünün tekrar
okunduğunu ve tashih edildiğini gösteren
notlar, dîvânı istinsah eden kişinin yazısıyla
aynıdır. Bu sebeple müstensihin şairin kendisi olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Eserin bizzat
Edirneli Nazmî tarafından istinsah edilmiş
olduğunu düşündüren sair hususlar şunlardır:
Müstensih eserde imale ve zihafları kelimenin imlâsını bozma pahasına göstermektedir
ki eserin müellifi olmayan bir müstensihin
bu hassasiyeti göstermesi beklenmez. Okuyucunun hemen fark edeceği gibi müstensih olağanüstü derecede dikkatlidir. Bunlara
ilave olarak eserin oldukça hacimli olması,
bir başkasının yazmasını zorlaştıracak bir etkendir. Başka herhangi birinin böylesine hacimli bir nüshaya sahip olmayı kolay kolay
istemeyeceği akla daha yakınken eserin aynı
hacimde tekraren istinsah edilme ihtimali zayıftır. Nitekim bilindiği kadarıyla bu dîvânın
müntehab bazı nüshaları olmasına rağmen
mükemmel bir başka nüshasına henüz rastlanmamıştır. Ketebe kaydındaki el-fakîrü’l-

Bazı gazel veya murabbaların yerlerinin takdim-tehir notları düşülerek –ki bunlar renkli
mürekkeple yapılmıştır- tekrar düzenlenmiş
olması şairin dîvânı yazarken tekrar tanzim
ettiğini düşündürmektedir. Şair-müstensih,
yanlış yazdığı bir kelime, beyit ve hatta kimi
zaman tümden bir gazeli üstünü çizmek suretiyle tashih etmiş ve normal yazma ameliyesine devam etmiş, şair-müstensih, yanlış
okumaları bertaraf etmek düşüncesiyle kimi
yerlerde kelimenin bazı hecelerini veya kelimenin tamamını harekeleme ihtiyacı hissetmiştir.
Pendnâme-i Attâr Tercemesi
İlim camiasına Hasibe Mazıoğlu tarafından tanıtılan Pendnâme-i Attâr Tercemesi,
Feridüddîn-i Attâr’ın Farsça kaleme aldığı yaklaşık 900 beyitten müteşekkil Pend-i
Attâr’ın nazmen tercümesidir. Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Bölümünde Muzaffer Özak
I/1461 numarada kayıtlıdır (Mazıoğlu 1977:

45 Doğan, 2010, Gazel no 2111
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47-53). Eser, 3000 beyitten müteşekkil olup
tercümeden ziyade tercüme-telif bir eser intibaı bırakmaktadır. Eserden anlaşıldığı üzere
967/1560’ta Halep’te tamamlanmış, 3 Şevval
968/17 Haziran 1561’de İstanbul’da istinsah
edilmiştir. Eserin bilinen tek nüshası olan
bu elyazması 94 varaktan müteşekkil olup
48. varaka kadar harekelenmiştir. Ancak bu
işaretlerin eseri istinsah eden kişi tarafından
yapılmadığı açıktır. Kudret Altun tarafından
üzerinde çalışılan bu eserin, çalışmanın ekinde verilen orijinal yazma suretleri (Nazmî
2004) üzerinde tarafımızca yapılan değerlendirme neticesinde eseri istinsah eden kişinin
İÜ T920 nüshasını istinsah eden kişiyle aynı
olduğu kanaatine varılmıştır. Eserin Edirneli
Nazmî’ye ait olup olmadığı hususunda özellikle Köksal tarafından ciddi şüpheler dile
getirilmiş olmakla birlikte (2001: 103-109)
eseri istinsah eden kişinin Edirneli Nazmî olduğunun tesbit edilmiş olması sebebiyle eserin müellifinin Edirneli Nazmî olduğu katiyet
kazanmaktadır. Ayrıca üslûp değerlendirmesi
yapıldığı vakit eserin şüpheye yer bırakmaksızın Edirneli Nazmî’nin kaleminden çıktığı
âşikârdır.

Mütevazı bir şekilde sürdürdüğü hayatında,
türlü yoksunluklar ve zorluklar içerisinde dik
durabilmiş, insanlara ahlâk ve şahsiyetlerini
korumayı salık vermiş, lirizmden çok hikemî,
sâkin bir üslûbu benimsemiştir. Edebî yönü
haricinde insanî özellikleri bakımından da
nazar-ı itibara alınmayı hak eden Nazmî,
devrinde gördüğü yanlışlıkları şiirinde sürekli dile getirmiş, bu hususta devrin idaresini
eleştirmekten dahi ictinap etmemiştir.
Çeşitli kaynaklarda Pendname-i Attâr Tercemesi adlı eserin kendisine ait olduğu yönünde
ihtilaflar mevcut olsa da yukarıda zikredildiği
üzere Pendname-i Attâr Tercemesi’nin Edirneli Nazmî’ye ait olduğu kesinlik kazanmış
ve bununla beraber şairin bilinen manzum
üç eseri olduğu tesbit edilmiştir. Nazmî’nin
mensur sahada da eser vermiş olabileceğine
dair tezkire yorumları vardır ve iki mensur
eser kaleme aldığına dair iddialar mevcuttur,
ancak bu eserlerin Edirneli Nazmî’ye ait olup
olmadığı hususunda ciddi tereddütler vardır.
Nazmî, daha önceki şairler tarafından şiire dâhil edilmeyen kelimeleri şiire almış ve
bu sebeple kimi edebiyat tarihçileri tarafından dîvânında basit ifadeleri kullandığı ve
dîvânında şiiriyetin olmadığı tesbiti yapılmıştır. İyi tahsil görmüş olduğu her hâlinden
anlaşılan, dil ve edebiyata dair çok şey bilen
Nazmî, dîvânında, son derecede dikkatli ve
hassas davranmıştır. Bu dîvânda, dîvân edebiyatının –bilindiği kadarıyla- 6965 gazel, 52

SONUÇ
Netice itibariyle Edirneli Nazmî, herşeyden
evvel poetikası olan, şiir nazariyesi sahibi,
edebiyat tarihçisi kimliği taşıyan, kaleme
aldığı iki hacimli eseriyle tüm çağlarda anılmayı hak etmiş bir klâsik dönem şairidir.
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murabba ve 62 muhammes ile bu türlerde en
çok yazmış şairidir.

çeyi kullanış tarzı gibi hususiyetlerle öne çıkmış bir şairdir ve bu hususların her biri ayrı
birer inceleme konusudur. Dîvânıyla birlikte

Nazmî, Türkçenin güzelliğini bilmesinin yanı
sıra, nazire söylemeye, dîvân tertip etmeye,
aruza, kafiyeye, lafzî sanatlara ve dile yepyeni bakış açıları kazandırmış ve tek başına
Türk edebiyat tarihinin seyrini değiştirmiş
bir ediptir. Aruza ve kafiyeye vâkıf olan şair
bunların hepsini bir arada en güzel terkiple
kullanmak, adını kalıcı kılmayı sağlayacak
bir eser bırakmak istemiştir ve bu emelini
yerine getirdiği dîvânından anlaşılmaktadır.
Nazmî’nin çok şiir yazmış olması bu manada
bir dezavantaj olmakla birlikte bu kadar çok
yazan bir şairin müktesebatının hadden artık
olması gerektiği hakikati gözardı edilmemelidir. Türk dili ve edebiyatına büyük hizmeti
olan Nazmî’nin dîvânı, kullandığı Türkçe kelimeler, deyim ve atasözleri bakımından Türk
dilinin hazinesi mesabesindedir. Gayretkeş
bir şair olan Nazmî’nin nazire mecmuası gibi
devasa bir eseri derledikten sonra en büyük
dîvânı tertip etmiş olması da edebiyat muhitlerinde temayüz etmesini sağlamıştır. Hâsılı
Nazmî, hacim olarak bilinen en büyük dîvânı
tertip etmiş olması, Türk edebiyatında bilindiği kadarıyla en fazla farklı aruz bahri ve
kalıbını kullanmış olması, nazire mecmuası
derleyicisi olması, Türkî-i Basît tarzına hayat veren şairlerden biri olması, aruz bahri ve
kalıbı icat emiş olması, farklı lafzî sanatları
dîvânında en fazla deneyen şair olması, Türk-

Nazmî’nin bilinen manzum tüm eserlerinin
metin tesbiti tamamlanmıştır. Bundan sonra
Nazmî’nin dîvânına derc ettiği Türkî-i Basît
tarzındaki şiirler, aruzda, edebî ve lafzî sanatlarda gösterdiği maharetler üzerine çalışmalar yapılması, her bir eseri dikkatle taranmak
suretiyle bir şair olarak Nazmî’nin edebî şahsiyetinin tafsilatlı bir şekilde ortaya konması
ve Türk edebiyat tarihinde işgal ettiği mevkiin bihakkın tesbit edilmesi gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: The article may focus on literary works of Nazmî from Edirne, one of the important poets of Turkish Classical Literature, as expressed in the work: content, characteristics,
aesthetics, literary value and language. Most prior research on Nazmî focuses on his poems
in Türkî-i Basit or Simple Turkish style made by Köprülü. This focus undermines his role in
writing poems with different meters of aruz as well as his talent on language. One of the 16th
century Ottoman poets, Nazmî from Edirne is famous with his divan, poems in Türkî-i Basît
style, and the collection of parodies. Nazmî brought new perspectives to writing poems, collecting divan, aruz, rhyme, and rhetorical figures. His poems may be described to be rational rather
than lyric in character. Nazmî wrote 7000 gazals, 523 murabbas, 62 mukhammases which can
be considered as the biggest numbers in Turkish literature in these genres. He also used 21 classes of prosody-meter and 161 prosody-meters in his divan which are also the biggest amounts
in Turkish literature. Nazmî also tried some rhetorical figures in his poems which have not been
used before. Objective: The purpose of this research is to identify exact place and importance
of Nazmî of Edirne in Classical Turkish Literature, also with this study it is aimed to evaluate
his literary personality through his works. In this article newly findings about Nazmî and his
works also will be provided. Importance: Beyond any doubt Nazmî of Edirne was a talented
Ottoman poet. When Nazmî’s divan is examined independently of some of the prejudices, it
will be determined that the poet dropped the value of his work because he included all of his
poems in his divan, as most researchers of the new generation have accepted. Unfortunately, it
is difficult to say that Nazmî’s divan is totally a very valuable work in terms of poetry aesthetics,
because he has taken every poem he wrote without using any literary criteria. Although it is
not possible to say that Nazmî is at the same level with his contemporaries such as Hayalî Bey,
Zatî or Fuzulî, it is impossible to call him a poet who wrote completely unnecessary poems. His
divan consists more than 8 thousand poems but his poems with a poetic value can be said to be
equivalent to a normal volume, namely about 800 poems, and thus Nazmî has written enough
poems to form at least one divan with literary value. Therefore, when the poems which are only
worthy of poetry in the context and which can create a divan are considered and evaluated, the
judgments given about Nazmî’s literary character will be changed positively. In addition to the
artistic value of his poetry, his poems also valuable in terms of language, the usage of rhyme,
aruz. In addition to these Nazmî has had the most reputation in his field until today for his
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poetry on Türkî-i Basît style. Methodology: This article draws upon mostly primary sources
including Nazmî’s works, tadhkiras, researches, dissertations and articles. Conclusions: Nazmî
was told by some literary historians that he used simple expressions at his discretion and that
there was no aesthetic value in his poetry, since he used words that were not used by earlier poets. It is obvious from his works that Nazmî knows a lot about language and literature, and also
it can be determined from his works he is a well-educated person. During collecting his divan,
he was very careful and sensitive in regard to language. In addition to knowing the beauty of
the Turkish language, the poet, who has been a master of aruz, rhyme and rhetorical figures,
wanted to use all of them together in the most beautiful way and leave a work that will make
his name permanent. Although Nazmî’s writing a lot of poems is a disadvantage, it should be
accepted that many works also show that the accumulation is good at the same time. Nazmî’s
divan, which has great service to Turkish language and literature, is the treasure of the Turkish
language in terms of Turkish words, idioms and proverbs used by him. The fact that Nazmî, a
zealous poet, wrote the greatest divan of Turkish literature after compiling another great work,
prosody collection, also allowed him to be recognized in literary circles. As a result, Nazmî is
one of the poets giving life in the style of Turkî-i Basît, having the greatest divan written, having used the most different kinds of aruz meters as far as possible in Turkish literature, being
a prosody compiler, being the poet who tried the most rhetorical figures, and the way of using
the Turkish language, and each one of them is a separate subject of research.
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CULTURAL FUNCTION OF ART AND SCIENCE IN ODYSSEY OF
HUMANKIND: “PSYCHOANALYSIS OF THE MOVIE
INTERSTELLAR” (1)
İNSANIN YOLCULUK SERÜVENİNDE BİLİMİN VE SANATIN
KÜLTÜREL İŞLEVİ: “İNTERSTELLAR FİLMİNİN PSİKANALİZİ”
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Abstract: It is possible to take endeavour of mankind
in his odyssey in searching for eligible better living
niches and fields a very far back untill his mytological
narratives and the fantastic world of tales. Nevertheless, at the present day, particularly the cinematic
visual narration, that is formed and assisted by science and technology, has been reitertively raising and
dealing with the odyssey of human being based on
survival motive in exploration of new worlds. The
movie Interstellar (2014) is constituted and evoked
an “esperance, curiosity and interest” about to find
a new home in its theme by citing to the familliar
known symboles/images, and also by utilization of
scientific references. Film has used its epic narrative,
which edited as a motion picture that utilized by
archetypes of collective unconscious, for composing
and evoking the emotions of “fancy, curiousity, interest, hope and collective eros/affection”. As a subject
of this study the movie Interstellar is an epic work
of art with its theme structure that confide in science
and putting emphasis on the importance of love and
faith in mankind’s odyssey, has valuable necessity
to be debated and explicated. On the frame of these
assesments this study intrinsically analyzes the film
psychoanalytically based on archetypal motifs.

Öz: İnsanlığın elverişli ve daha iyi yaşam alanı
bulma macerasını; çok gerilere, mitolojik öykülere,
masalların fantastik dünyasına kadar götürebilmek
mümkündür. Günümüzde ise, özellikle sinemanın
bilim ve teknolojiden yararlanarak oluşturduğu görsel anlatısı, yine insanlığın hayatta kalma arzusuyla
yeni dünyaları keşif macerasını konu edinmektedir.
İnterstellar filmi, hem alışık olduğumuz simgelere
başvurarak hem de bilimsel referanslardan yararlanarak, yeni bir yuva bulunabileceğine ilişkin “umut ve
merak” oluşturmuştur. Film, kolektif bilinçdışın ortak
imgelerinden, arketiplerden yararlanarak kurguladığı
destansı öyküsünü; “merak, inanç, umut ve kolektif
eros/sevgi” duygularını oluşturmak için kullanmıştır.
Araştırmamıza konu olan interstellar filmi; insanlık
macerasında bilim, sevgi ve inancın önemine vurgu
yapan, bilime güvenen anlatı yapısıyla tartışılması
gereken bir yapıttır. Bu bağlamda bu çalışma, arketipal
motiflerden yararlanarak filmi psikanalitik çerçevede
çözümlemektedir.
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INTRODUCTION

towards the search/finding/exploration of a

The purpose of this research is figure out the
cultural function of art and science by analyzing a science-fiction film text in terms of
archetypal motifs used in the film as a common narrative forms. In this context, one of
the significant movie Interstellar is being analyzed considering Its narrative structure and
archetypal signifiers.

reality which transcends the existing by the
alienation from the given. And the existence
of science and art with this perception and
comprehension – unless they are in the hands
of hegemonic societies – will produce technological outputs or intellectual works on behalf
of all humanity and the collective. Interstellar,
a science-fiction movie, is a text that should

This research referring archetypes depicted in
the film is trying to understand function of the
science-fiction film as an art form by taking
advantage of psyché-analytical approach.

be taken seriously in this respect.
Under the guidance of quantum physics and
the theory of relativity, Interstellar searches

The adventure of humankind in time is narrated by epics, fairy tales, paintings, music,
and movies, in short, all narratives of oral
and written cultures. And human is the never
changing problematic of the narrative forms
which changes in their content and form. For
the understanding and comprehension of their
interior reality at first and then exterior reality,
humans have motivation for positioning their
existences in time and always in search for
other potentials through the languages they
have invented. So as to surpass the ever after
feeling of lack for something and loneliness,
“science and art” which are again invented
by humans, who are in pursuit of new ways,
have been the utmost guides or companions to
them in this process of search. Because “science and art” have an understanding on life

for the possibility of transportation of the
humanity to other galaxies. In its fictive narrative, by making reference to both science
and mythology, it comes up with a perception
which transcends linear time frame. While it
sets forth a narrative which enables the oscillation of the humanity in time, it constitutes
a consciousness for the transcendence of the
perception of a stable and human-centered
world. To produce this consciousness, it benefits from scientific knowledge (pure physics
and psychoanalysis) and art.
On the Basis of Theoretical Fundamentals:
“Odyssey of Human being, Cultural Mediums of Re-production and Storytellers”
85
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“…the History, every time and first of all, is
a choice and is to be the limits determined by
that choice” (Barthes, 2006: 23).

Even in the early nineteenth century, a scholar
had the opportunity to be able to have a comprehension of the totality of scientific knowledge of his/her time. But nowadays in which
sciences are separated in different branches
and sub-disciplines, it has become difficult
to master the knowledge outside their own
disciplines. This case is also at issue in the
comprehension of life of the ordinary man.
As technological development which is the
result of scientific advances changes the everyday life, it also affects the concept of culture.

The word “culture” goes back to Latin colere
verb meant “to till, to cultivate”. The main
contribution of Romans to the concept of
culture was thereby the word itself. But they
attributed a concrete and technical meaning
to the word as reclaiming the land for the cultivation. And the word “cultus” (cult), meant
to worship God, which comes from the root
colere shows the closeness and coherence of
religion and culture. German lawyer and historian Pufendorf brings forth an important
description to explain the concept of culture
in seventeenth century. “Culture gives every
individual the opportunity to have a really
humane life by the virtue of the contribution of other humans, inventions and works;
their own intellectual activities and efforts;
and with all that divine inspiration.” (Dollot,
1994: 17-22-25-26).

The means of communication has evolved
into the means of masses to express themselves. The firstly emerged mass media such
as newspapers, periodicals and magazines has
affected significantly cultural environment
and cross-cultural/interpersonal communication. And then the mass media such as cinema, radio, television and nowadays internet
and new media has taken place in social life.
The audio-visual means of communications
which bear the fascination of images have the
power to present the possibilities and novelties that people formerly could not imagine.
A new cultural environment has been formed
since the mass media has not only affected
the masses but also has the ability of economic exploitation. “The cultural industries”
has emerged as a sector which “produce and
sell culture” that tends towards people’s av-

Picture 1. Interstellar
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erage taste and even disrupts their ability of
thinking. Today the communication and conscious industry has an important role in the
signification of reality. Here it is the “conscious industry” that is the medium between
man and reality. The products of conscious
industry don’t present narratives intended to
understand life and to criticize and think. On
the contrary, it has an attitude of the adoption of life as is and “forgetting”. This attitude prevents humans to get the ability of perception and comprehension, in other words
a mental structure which is cognitive. Montaigne’s words “The real bother of our fathers
who take care and spend money is to make
us have a foresighted and virtuous scientific
mind rather than to obtain more knowledge”
indicates that the obtained knowledge becomes meaningful when it makes the human
relations better (Dollot, 1994: 53).

the ability of being everywhere at the same
time and transfer of message at the time of
incident (Kaya, 1985: 13). But according to
Dollot, the real cultural development of a society is measured by the quality of the members and the relations between the members
of it. And the culture which doesn’t give the
opportunity of the participation of a higher
life has the characteristic of a caricature of
the real culture. This life and cultural wealth
is beyond reach unless you refer to works of
big creators which take place in historical
process (Dollot, 1994: 71-77).
Centuries ago many artisans and symbol producers such as epic writers, fairy tale and
story tellers, gravestone makers, lead-light
glaziers, ceramists, coppersmiths, stone carvers, carpet weavers and icon painters who
garnish temple walls was producing products
that addressed to collective unconscious and
were familiar to everyone. Thus, the old storytellers revealed a narrative corresponding
to the expectations of people by producing
recognizable forms and images. These narratives (texts/forms) have functioned for the
continuity and adoption of life experienced
and therefore they have used the common images and symbols of collective unconscious.
Today mass culture products are not creative,
but multiplier and transponder. Mass culture
which expresses the togetherness of ambiguous, artificial, mobile, rootless, incompatible,

Today, the artistic, literary or scientific works
are released to the market by the concern of
profit. Modern culture should enable to establish a high-level interpersonal communication environment which contains all fields of
thought and reason instead of a culture based
on the expertness and the engineering. Today
collective cultural forms are produced by the
mediation of cinema, television and new media platforms. “The most important feature of
today’s mass media which addresses heterogeneous audiences without any spatial link is
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variable, consumerist crowds and humans
within this culture are not cognitive and they
feel that they belong in nowhere, almost they
have been deterritorilized. Since the culture
created by people and also popular culture are
produced by mass media today, all narratives
are ideological, in meta state and they are no
longer the subjects of culture.

bility of a better life should not only be reduced to material dimension. The adventure
of search for the better and migration of human beings not only mean a spatial change.
Since the search and the phenomenon of relocation/migration also contain an intellectual
change and potential, it should be evaluated
that art and science/technology’s potential to
carry the human beings to a better living space
(and a cultural environment). Today’s human
being is used to move together as a participant in various displays. Nowadays, scientific
researches and arts for mass also emerge as
teamwork. The participation of modern man
in various displays and rituals essentially occurs as a passive participation. Since these
rituals are not towards to understand/criticize
the outputs of science, technology and art but
to consume. Today, the lifestyle of human being has been programmed, packed and put in
front of him/her as a guide by the means of
communication. The awareness of events and
facts around him/her and the transformation
of his/her attitude and behavior are beyond
his/her own will, they are in the hands of hegemonic powers which have all the means of
communication.

As the social life and human relations change,
reality also becomes sophisticated and the
perception of life requires more improved
mental processes. A cultural homogenisation
which imposes an ideology of consumption
manifests itself in the painting, language, music and visual arts. This strategy of cultural
homogenisation has been ongoing through
the narrative forms which are basic and repetitive in content and form. Like technological
products are consumed as outputs of science,
consumption of art products also has evolved
into fetishism (Oskay, 2000: 76-83).
In the given culture, the intensity of the necessity “to possess and to consume” and the
transformation of art/science into a temporary pleasure object prevents the art/science
and technology from fulfilling their real
functions. At this point, in order to move the
adventure of humanity up, art and science
should be kept away from the ideology of
given culture which imposes “consumption
and forgetting” and liberate themselves from
this. The improvement of life and the possi-

As a very important element of culture and
science, technology has a function that drags
people behind it. While scientific researches
stay as studies of which people don’t understand and know entirely, technology attracts
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the attention of people since it is applicable
to life and visible. Technology transforms
material life completely, provides benefit and
comfort, and is visible in daily life. Because
of this, today’s man is closer to use/consume
technology – since he/she is lack of mental
acknowledgment – he/she is more distant and
foreigner to science. At this point, the function of art is important. Art can stand by science in transfer of scientific knowledge, exploration of the new and production of a perception which transcends the given. Within
this context, art has a function of setting out a
common language and narrative with science
in the transfer of scientific knowledge. An art
text which benefits from common images and
symbols (archetypes) incidental to collective
unconscious has a potential to tell a scientific
knowledge by narrating and create a scientific
concern and belief. Precisely for this reason,
our research case is Interstellar movie text.

The human adventure ongoing for centuries
has always been in pursuit of the better and
new ways with epics, fairy tales, religious
stories and sermons, manuscripts, the formal
narratives of artisans, all forms of folk culture. On the one hand they have grabbed the
given life; on the other hand they have expressed their hope for a better life with the
implicit or explicit forms. And today humans
both integrate to cultural environment and
still keep the hope of the search for a better
world by using the means of communication
and applying these means (such as newspaper,
radio, television, cinema and new media). In
this context, Interstellar has importance as the
output of science and art and especially with
regard to its wonder-provoking in scientific
knowledge.
The movie which uses familiar codes of the
collective unconscious and refers to archetypical motifs has an important function in
recreation/exploration of a man which “believes/trusts and wonders” science. While the
movie as a modern narrative storyteller uses
many archetypal motifs – the coming end
of the world and the importance of science
and love in the journey of finding a new living space – in setting out its narrative, it puts
“love” in the center of story.

Cultural Function of the Movie Interstellar: “Anaylsis of the Film Based on Archetypal Motifs”
“The history accelerates history, the society
corrupts society, but also the evil which damages them both has its own historical substitution: the history and the society produce
their own resistance against this damage.”
(Derrida, 2011: 271).

As the material fabric of life changes, the
cultural environment also varies and corresponding to this the human relationship with
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reality changes. Indeed, the appearance of reality differs by space-time and culture. Every
truth is a truth of a certain period/section and
every knowledge is an extension of its own
epoch. In this case, the truth is a form of conversation that humans make with their own
selves through the techniques of communication invented by them (Postman, 1994: 3234). Then cinema is only one of these colloquial languages now while fairy tale was in
the past.

change its destiny through the means of audiovisual communication’s narratives which
have critical characteristics. And the cinema
as a narrative form which uses the power of
visuality describes and pictures the relocation/migration of humanity on the way of exploration of the new and the different. Hence
the sample of our study, Interstellar refers to
both mythology and the language of symbol
(the common language which is given to humanity by historicity) with its epical story
and describes the humankind’s adventure of
going on a space travel by the hope of finding
a new home.

The art of storytelling is as old as the beginning of the use of languages. Before the
invention of writing, stories as the forms of
traditional oral culture had been transferring
from mouth to mouth and been constituted.
The first stories had become epics from the
catchy parts of big events in ancient ages. The
epic of Noah’s flood, Sumerians’ the epic of
Gilgamesh are examples of this. Some stories
had been detached from oral epics and written by adding new events. The poetry form
had been mostly used in old literature and
hence in traditional narratives, stories and epics (Çağdaş Dünya Ansiklopedisi, Cilt 8: 5758).

Levi-Strauss stated that societies are never
alone, but in strict relationship with each other and each part of humanity contains many
large and small communities in itself. Strauss
also pointed out the differences originated
from closeness. Individual wills such as being own self and being different are examples
of this. He remarked that even the tradition
is developed by the will of exploration of
the new and practice of it and becomes norm
within the process. Here, the source of both
change and tradition are originated from the
will of “not being fallen behind other societies”. In this context, the differentiation and diversity of cultures should lead us to examine
the common themes/symbols/languages and
relations which unites them (Levi-Strauss,
1997: 24). Strauss, one of the founders of

In the field of literature, the narration of human adventure ongoing with poetry, epic
and fairy tale has been reached to a higher
level by novel. And then the texts has been
produced in order to understand human being, show the dilemmas of human being and
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Cultural Anthropology, pointed out that the
codes of symbol language which is the output
of the mankind’s common adventure should
be analyzed by examination of tradition, kinship relations, myths and symbols.

stays in the world (within the given timespace) is not only possible by the oscillation
of the communication codes but also the oscillation of the “love and belief” that are affective/intuitive faculties within space/time.
The movie fictionalizes its narrative by feeding the scientific (quantum physics and the
theory of relativity) and the artistic (dramatizations and collective themes such as love/
belief/wonder) with each other.

Indeed, Jung, the founder of Analytical Psychology, also stated that the collective unconscious forms a common scheme and language. Our perceptions are constituted by the
psychological processes articulated to physiological processes and they are rather cultural. The way of understanding human being is
to present the elements which determines his/
her perception about reality. In this context,
the mental course which Jung called as collective unconscious should be deciphered and
analyzed what the archetypical images say us
today. Archetypes are the primary/primordial
images which are formed in mind to signify
something or a phenomenon. Therefore, they
are the primordial forms that sign a meaning (Jung, 2004: 13; Jung, 2005: 20). Then,
understanding human being and its problem
in the present time is only possible by understanding his/her “oscillation within space and
time”. Perhaps for this reason in Interstellar
the communication and relationship between
daughter and father requires a perception and
insight beyond real time. The communication
between the father who goes on a space travel
and pass into another time zone by passing
through a worm hole and the daughter who

Many variables such as demographic, economic and cultural factors, geographical and
climatic reasons such even as catastrophes
that we can count may cause the emergence of
phenomenon of migration; it whether occurs
on Earth or towards to an exoplanet in other
galaxy. Here, the real problem is disruption of
balance between all these factors. In the case
of an imbalance, humans whose established
order was broken down migrate and try to improve and pursue their order in new worlds
that they reached or explored. Therefore,
migration occurs in the case of the incompetence of the given cultural environment for
humans like as in the movie of Interstellar.
In the movie, the world is no longer sufficient
for feeding its habitants. And the sons of a
world which loses its plant cover, vitality, the
diversity of species, fertility and is about to
die and of the last piece of land that fights for
survival go on a space journey to find a new
home. The cause of this journey is the will
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to survive as well as the belief about the existence of other lives and the desire for discovering the different. This desire is rooted from
scientific knowledge that is quantum physics.
Our heroes make scientific knowledge (theoretical one) visible (empirical) in the practice
of the movie. The hero who passes through a
worm hole finds a habitable home in another
time dimension as well as turns back to the
world which he leaves behind and communicates with his daughter.

flict/settlement derived from the confrontation with unfamiliar worlds (Roloff-SeeBlen,
1995: 8-10). In a fairy tale, it is given that the
process of the conflict with the evils of the
hero who gets away from the present situation and goes to another place and then the
path to his success. The main reasons to get
away from home are to fill a gap, to get something and to save ones from the hassle. And
there are companions which helps the hero,
who sets off on journey voluntary or mandatory, during the journey (Propp, 1985: 36-45).

According to Freud, there is no time in unconscious, the opposites can be together. In unconscious something can be found in multiple
places at the same time as well as disguise as
multiple outlooks. In this framework, Freud
considers “dreams” and “symbols” that signs
meaning to us as a royal road to the unconscious. (See Freud, 2001; Kaplan-Ünal, 2011:
128-129). In fact, Interstellar movie text itself and the director as the creator dreams on
behalf of audience and humanity by referring
to the gains of history (science, technology
and the language of symbol). With the narrative structure corresponding to the common
human fantasy, the movie carries man to the
universes of multiple time and spaces.

Picture 2. Cooper and Robot Tars
The main element that helps the hero in the
movie Interstellar is the belief on scientific
knowledge. The thing what both the hero and
his daughter who would get older as a scientist believe intuitively is the knowledge that
the journey in time and gravity problem will

In both worlds of fairy tales and science-fictions, it is told that the adventure of humans’
journey by transcending their world that is
narrow for themselves. During the journey,
the hero struggles with the problem of con92
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be achieved and terminated, and a new world
will be explored. The common motif which
connects (they can communicate) the father
and the daughter with each other is belief and
love. The companions to both figures, being
our heroes are intuitive power and scientific
knowledge. Archetypal motifs are never terminated but transformed. The companion
motif beside the Man Hunter in archaic periods such as dog, horse etc. is for Interstellar
era just turned into a monolithic robot with
artificial intelligent Tars/Case that at the back
always follows, accompanies, assists and
obeys the hero, Cooper. (See Picture 2)

Picture 3. Monolithic Robot Case
There is the companion archetypal motif in
that the supporters accompany the rescuer
hero during the journey. The companions to
the hero are space scientists, astronauts, science/technology (Monolithic Robots Tars
and Case) and intuitive power that help the
hero. (See Picture 3)

The main archetypal motifs used in the movie
Interstellar is as follows:

It should be mentioned here that the spiritual
power accompanied to the hero Dr. Cooper
(Matthew McConaughey) in the form of archetypal anima image is presented by daughter Murphy (Jessica Chastain), Miss Brand
(Anne Hathaway) and hero’s emotion longing home (earth) and daughter. The rescuer
anima image of mother Earth is reanimated
and rebirth in the form of constructed Cooperbase that accompanies to mankind as a new
home or Elysium. The archetypal hierogamos
image of hero longing to is accompanied by
Miss Brand and both are reborn in ‘nova anima’ image - in new home- in another planet
in another galaxy.

“Love/Eros” archetype is the main motif
which connects the hero of the movie and
the daughter with each other. In addition, the
basic motivation of the space scientists and
surely the chief hero who struggles for the
salvation of the humanity is the goodness of
collective, love and collective Eros.
There is the rescuer/savior hero motif in the
movie. A former NASA pilot goes on a journey, sacrifices his own life and shows the
courage of it on behalf of the salvation of humanity.
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Picture 4a. Dr. Cooper and Dr. Mann

Picture 5. Negative Anima ‘Dying Earth’
And the world which loses its function of being a habitable “home/lap/space” is a sign of
an archetypal motif of negative mother. The
humankind goes on a journey to find an inclusive habitat for themselves. Therefore, they
look for a positive mother who/which is a
“life-giving, fertile, nurturing and protective”
one. Fatal sand storms and dying ecosystems
indicate mother Earth’s the other horrible
face (negative anima/mother) in term of archetypal Janus motif. (See Picture 5)

Picture 4b. Blackhole Gargantua
There are the challenges which the hero copes
with during the journey and the evil motifs;
are those Dr. Mann, black hole Gargantua and
communication problematic in Tesseract. The
movie exposes the life and death struggle between Mann, described as a bad astronaut because of his selfishness and Cooper, the good
guy and the rescuer by making Kabul and
Abel mythological references. (See Picture
4a and b, and also 6b)

Picture 6a. Library and Books
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daughter, and with remained entire humanity
left at back. (See picture 6a and b)
CONCLUSION
“Maybe we are late for the end of history but
it is not possible to miss the beginning of the
history…The beginning is always seen as it
happened previously for the ones who start
from reverse direction” Derrida (Sim, 2000:
48-49)

Picture 6b. Contact ‘Cooper and Library’
In the movie, watch (time), book and library
are used as an archetypal motif that has a very
important meaning. The book is a metaphorical sign of all cultural heritages which the
humanity has accumulated for thousands of
years. The book as a product of mankind’s
abstraction capability is not only a cultural
heritage but also a kind of organic living being which also has a psychic side. In brief, the
book is the archetypal signifier/motif of science, communication and language. As previously mentioned above the common motif
which connects the father and the daughter
with each other through library, watch and
books out is belief and love. And a very catalyst in this communication was just gravity
and the language of Morse alpha-beta code.
Therefore herein the watch’s tic-tac code of
Morse in an oscillation mode within time and
space via the gravitational force behaves as
if Cupids with arrows whose are the carriers and companions of collective Eros, loveaffection and memories between father and

As Derrida stated in the words above quoted, the human perception differs by time and
space and our perceptions constitute historicity. Then the historical is in fact a choice and
beyond this choice there are also potentials
that we didn’t choose. The history is not completed and the history can be recreated by a
critical manner at every time. The skepticism
of Derrida in philosophy provides us a possibility that the meaning, the history and the reality can be infinitely recreated. Because the
reality is also relative like “time and space”
which its context is.
Here the movie Interstellar problematizes the
human perception of “time-space” by making scientific references and investigates the
potentials of new life. The movie also opens
the perception of reality up for discussion in
such a method. It reveals a narrative as to the
human thought is plural and, in this context,
the reality is also plural. The basis of our perception is human thought. And also the basic
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SPORDA CİNSİYETÇİLİK VE HABER METİNLERİNDE KADIN
SPORCULARIN TEMSİLİ (1)
SEXISM IN SPORTS AND REPRESENTATION OF FEMALE ATHLETES
IN NEWS TEXTS
Elif KÜÇÜK DURUR
Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Erzurum / Türkiye

Öz: Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik yapısı, kadın ve
erkek arasındaki biyolojik farlılığı esas alan, beden ve fiziksel
performansın ön planda tutulduğu spor alanında da hüküm
sürmektedir. Eril bir karaktere sahip olan bu alandaki kadın
varlığı, hem örgütsel hem de katılım bağlamında niceliksel
ve niteliksel olarak sorunlu bir yapı sergilemektedir. Bu
yapı, metinlerin üretimi ve alımlanması süreçlerindeki
erkek egemenliğine paralel olarak, metinde temsiliyetin
de erkek egemen söylem çerçevesinde kurgulandığı spor
medyası tarafından da meşrulaştırılmaktadır. Haberin yalnızca
haber olmadığı, toplumsal alandaki eşitsizlik yapılarını da
yeniden ürettiği savunusundan hareketle bu çalışma, kadın
sporculara yönelik haber metinlerinde erkek egemen söylemi
deşifre etmeyi amaçlamaktadır. Ulusal basın içerisinden tiraj
oranı yüksek ve spor haberlerine ağırlıklı olarak yer veren
Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin belirlenen
tarih aralığındaki nüshalarının örneklemi oluşturduğu bu
çalışmada eleştirel söylem analizi yöntemi uygulanmıştır.
Yapılan analizde, kadın sporcuların toplumsal cinsiyet
rollerinin öne çıkarılarak ve estetik olma ya da olmamasına
vurgu yapılarak sporcu kimliklerinin değersizleştirildiği,
başarı ya da başarısızlıklarının eril dile eklemlenerek temsil
edildiği sonucuna varılmıştır.

Abstract: The structure of inequality based on gender
prevails in the field of sports as well where the biological
difference between man and woman is grounded on and
body and physical performance is prioritized. The existence
of a woman in this field which has a masculine characteristic
qualitatively and quantitatively presents a problematical
structure in terms of organization and participation. This
structure, in parallel with the masculine hegemony during
the processes of text production and reception, has been
legitimized by the sports media in which representation in
a text is designed in accordance with the male-dominated
discourse. With reference to the argument that news is not
just news and it reproduces the structures of inequality in
social environment, this study aims to decipher the maledominated discourse in news texts regarding female athletes.
In this study that the copies of Hurriyet, Milliyet, Sabah
and Aksam on specific dates, which mainly include sports
news and have a high circulation rate in the national media,
formed the paradigm, critical discourse analysis has been
applied. In the analysis, it has been concluded that female
athletes’ gender roles are highlighted, their athletic identities are trivialized by making an emphasis upon whether
their gender roles are aesthetic or not, and their successes
or failures have been articulated and presented through
masculine language.
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GİRİŞ

denle sporla ilişkili tüm alanlarda erkek egemen ideoloji su yüzüne çıkmaktadır. Kadın
ve erkek cinsi arasındaki biyolojik farklılığa
vurgu ile “sportif etkinlik, üst düzey sportif
performans, üstün fiziksel özellikler, yetenek,
başarı, hırs ve rekorlar ile tanımlandıkça ve
spor bu tanımların dışında kalanlara kısıtlamalar getirdikçe, biyolojik farklılıklar normalleştirilerek toplumsal ikincilleşmeye dönüşmektedir (Koca, 2006:83-84).”

Foucault’nun biyoiktidar olarak kavramsallaştırdığı yeni iktidar sürecinde, beden, yeteneklerini arttırarak ve en verimli hale getirerek disipline edilir ve bu sayede düzenle
uyumu sağlanarak normalleştirilir (2007). Bu
bağlamda, bedenin disipline edilmesi amacına yönelik bir alan olarak spor, sağlıklı beden
imgesine gönderme ile sağlığa hegemonik bir
karakter kazandırmış olur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde de erkeğin ya da eril
olanın kadına ya da kadınsı olana baskınlığı
söz konusudur. Dolayısıyla, sağlıklı ve normal olanın sağlıklı olmayan ve anormal karşısındaki iktidarı erkeklik ile birleştiğinde
‘ötekiler’e karşı hegemonyası iki kat olmakta
ve ötekilikleri de iki kat artmaktadır.

Spor ve cinsiyet ilişkisine dair araştırmalar
80’li yıllarda beden tartışmaları çerçevesinde başlamış, 90’lı yıllar sporda kadın kimliğinin konumuna yönelik araştırmalar hakim
olmuş ve 2000’li yıllarda ise bu konulara
spor alanında erkeklik konusunun ele alındığı
çalışmalar eklenmiştir. Türkiye’de bu alandaki çalışmaların çoğunlukla beden eğitimi
ve spor yüksekokulları akademisyenlerince
gerçekleştirildiği ve çoğunluğunun eleştirel
bağlamda bir toplumsal cinsiyet tartışması
içermeyen betimleyici nitelikteki araştırmalar
olduğu, ayrıca medya bağlamında konuyu ele
alan eleştirel çalışmaların ise çok sınırlı olduğu gözlenmiştir. Sporun cinsiyetçi yapısının
irdelendiği bu çalışmada spor medyasında
temsil imkanı bulan kadın sporcuların temsil biçimlerine yönelik bir analiz ortaya konmuş, bu analiz için Hürriyet, Milliyet, Sabah
ve Akşam gazetelerinin 1 Ağustos-30 Eylül
2009 tarihleri arasındaki sayıları tesadüfi örneklem olarak belirlenmiştir. Eleştirel söylem

“Spor, bazı yönlerden toplumsal düzenin
benzersiz bir ifadesidir ve toplumsal anlamın önemli bir kaynağıdır. Farklı bir ifadeyle, spor, toplumsal düzenin idealleştirilmiş biçimlerini temsil etme eğilimindedir
(Hargreaves’den akt. Gökalp, 2005:122).”
Böylece, belli bir cinsiyet kimliğinin diğerine
göre ikincil konumda olması şeklinde kabaca
tarif edilebilecek cinsiyetçilik spor alanında
da kendini göstermekte, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği yapısını bir yandan temsil etmekte
diğer yandan pekiştirmekte ya da meşrulaştırmaktadır. Spor, beden ve fiziksel performansa
dayalı bir alan olması dolayısıyla özellikle bir
erkek etkinliği olarak görülmekte ve bu ne99
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analizi yöntemi kullanılan bu çalışmada hem
medyanın hem de sporun erkek egemen karakteri çerçevesinde kadın sporcuların spordaki başarılarının değersizleştirildiği ve sporcu kimliklerinin toplumsal cinsiyet kimlikleri
ile baskılandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, kadın sporcuların medyadaki temsiline
yönelik Türkiye’deki sınırlı literatüre bir katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır.
TOPLUMSAL CİNSİYET ve SPOR
Beden kavramı üzerine çeşitli tanımlamalar ya da anlamlandırmalar kültürel ve tarihsel olarak inşa edilmiştir (Lorber, 1997).
Biyolojik olduğu kadar sosyo-kültürel bir
varlık olarak beden, hem toplumsal denetimin bir aracı olmuş hem de beden ile ilgili
çeşitli sağlık ve güzellik normları ortaya
konmuş ve bu normlar zamana ve toplumlara göre değişkenlik göstermiştir. Bedene
yönelik en temel ayrımlardan biri de toplumsal cinsiyet kurgusudur. Toplumsal cinsiyet,
verili ve doğal kabul edilen cinsiyetten farklı
olarak, “kadın ve erkeğin sosyo-kültürel açıdan tanımlanmasını, toplumların kadın ve erkeği birbirinden ayırt etme biçimini ve onlara
verdiği toplumsal rolleri ifade etmektedir”
(Bhasin, 2003:1). Biyolojik olarak farklı olan
cinsiyetlerin toplumsal alandaki konumlanışları ve dolayısıyla eşitsizlik yapısı da bu
“doğal” biyolojik ayrıma dayandırılmıştır. Bu
noktadan hareketle, biyolojik ayrım bir yandan toplumsal cinsiyet düzeni ve toplumsal

cinsiyet temelli işbölümünü ortaya çıkarmış,
diğer yandan ortaya çıkan bu düzen biyolojik
ayrımı desteklemiştir.
Erkek ve kız çocukları arasındaki yetiştiriliş farklılıklarının onların bedensel gelişimi
üzerinde de etkili olduğunu ifade eden feminist biyologlara göre, bu sosyalleşme sürecinde “kadın ve erkeklerin adale yapıları,
refleksleri, duruşları, el-göz koordinasyonları arasında görülen (ve biyolojik farklılık
iddiasını güçlendirmek üzere ileri sürülen)
farklılıklar, sadece biyolojik temellere değil
bu farklı sosyalleşmeye de dayanmaktadır”
(Asch ve Geller’den aktaran User, 2010:137).
Karşılıklı olarak birbirini yeniden üreten bu
süreç içerisinde erkek bedeni ile kadın bedeninin konumlanışı arasında bir sosyal statü
farkı ortaya çıkmakta ve kadın kimliğini kuran toplumsal cinsiyet anlayışı kadını bedeninden dolayı baskı ve denetim altına almakta, ikincilleştirmektedir. Bunun yanında, var
olan toplumsal cinsiyet sistemi erkek egemen
ideolojiyi meşrulaştırmakta ve yeniden üretmektedir. Bu bağlamda, spor alanında bedeni
biyolojik bir varlık olarak kabul etmek şeklindeki klasik anlayış yerine bedenin toplumsal ve kültürel olarak kurgulandığını esas almak gerekmektedir.
Toplumsal alanda cinsiyetlere atfedilen rol ve
sorumluluklar çerçevesinde erkeklik, güç/iktidar, mantık, rekabet ve liderlik kavramlarıyla özdeşleştirilmekte; bunun karşıtı olan ka-
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dınlık ise naiflik, duygu, itaatkarlık ve güzellik ile özdeş kabul edilmektedir. Toplumsal
cinsiyet bağlamında inşa edilen bu kadınlık
ve erkeklik tanımlarına uygun olarak, fiziksel
mükemmelliği öne çıkaran, bedenin en yüksek performansa çıkarılacak bir makine olarak kabul edildiği yarışma/mücadele sporlarında ve bedensel temasın yüksek olduğu saldırganlık içeren sporlarda erkeklik ya da erkeksilik daha belirgin iken, bir serbest zaman
etkinliği olarak form kazanmak ya da formda
kalmak gibi estetik kaygılarla yapılan rekreatif spor pratikleri kadınsı kabul edilmektedir. Diğer yandan, “kadınsı görünmeyen ya
da erkeksi olarak algılanan sporlarda yer alan
kadın sporcular antrenörleri, spor yöneticileri, hakemler, medya, potansiyel sponsorlar ve
fanatikler tarafından olumsuz tavırlara maruz
kalmakta ve bu yüzden sıklıkla kadınlıklarını vurgulama çabası içine girmektedirler”
(Koca, 2006:89-90).
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı
60 spor federasyonunun Aralık 2016 kayıtlarına göre lisanslı sporcuların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, 5 spor federasyonu dışındaki tüm spor dallarında erkek sporcuların
kadın sporculardan çok daha fazla ve toplamda erkek sporcu sayısının (1.942.204) kadın
sporcu sayısının (801.174) iki katından fazla olduğu görülmektedir (www.gsb.gov.tr).
Kadın sporcuların erkeklerden fazla olduğu
voleybol, buz pateni, jimnastik, dans sporları

ve halk oyunlarındaki bu farklılığı toplumsal
cinsiyet sistemi dahilinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu spor dallarında kadın sporcuların niceliksel fazlalığını, erkek egemen
ideoloji çerçevesinde kadının göze hitap eden
bir varlık olarak görülmesi nedeniyle bu sporlara erkeklerden daha çok layık görülmesi ve
dolayısıyla bu sporlara katılımlarının kabul
edilmesine bağlamak mümkündür.
Buz pateni, jimnastik, dans sporları ve halk
oyunları federasyonlarındaki sporcu sayısının kadın ağırlıklı olmasını bu sporların estetik yönünün baskınlığı ile ilgili olduğu iddia
edilebilirse de voleyboldaki durumu sadece
estetiğe bağlamak yeterli görünmemektedir.
Özellikle basketbol ile aralarındaki (1890’larda geliştirilmiş ve kapalı alanlarda oynanan
takım sporları olmaları gibi) benzerliklere
rağmen, basketbolun daha erkeksi ve oyuncu
sayısının erkek ağırlıklı olması (44.590 kadın
sporcuya karşılık 193.094 erkek sporcu) voleybolun ise kadınlara yönelik bir spor olarak kabul edilmesi ve kadın oyuncu sayısının
fazla olması (83.083 erkek sporcuya karşılık
106.838 kadın sporcu) dikkat çekmektedir.
Durum toplumsal cinsiyet yargıları temelinde
ele alındığında, “Amerikalı beden eğitimi öğretmeni William G. Morgan’ın voleybol sporunu basketbolu zor bulan bir grup genç için
geliştirmiş” (Bora, 2011) olmasından hareketle, zor olanın erkeği basit olanın ise kadını
imlediği erkek egemen söylem içerisinde iki
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spor dalı arasındaki bu farklılık anlamlı hale
gelmektedir.

SPOR
MEDYASINDA
SPORCULARIN TEMSİLİ

Diğer yandan, Türkiye spor alanında önemli bir kurum olan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nde çalışan memurların yaklaşık
üçte biri, yönetici pozisyonunda çalışanların
da % 10’u kadınlardan oluşmaktadır (Koca,
2006:86). Dolayısıyla, bazı sporların vitrininde görülen bu kadın yoğunluğuna rağmen
sporun örgütsel yapısı ya da spor yönetiminde aynı durumun geçerli olmadığı ortadadır.

Özellikle 1990’lı yıllarda özel televizyon
kanallarının, spor gazetelerinin yayına başlaması ile spor olayları daha fazla gündelik
hayatın parçası olmuş ve medya, sporun hem
kitleselleşmesini hem de bir endüstri haline
gelmesini sağlamıştır. Karşılıklı belirlenim
ilişkisi içerisindeki spor ve medya bağlamında ortaya çıkmış olan spor medyası, diğer medya türlerinde olduğu gibi toplumsal
eşitsizlik yapılarının meşrulaştırıldığı bir alan
olmuştur. Çünkü ‘metinlerarası niteliğe sahip
spor söylemi içerisindeki gösterenler farklı
söylemlerle eklemlenen göndergelere dönüşmektedir (Gökalp, 2005)’. Dolayısıyla, erkek
egemen bir yapıya sahip spor alanında bu
hegemonyanın tesisi ve yeniden üretiminde
spor medyası en önemli rolü oynamaktadır.
Spor medyasının hem çalışanları, hem izleyicileri hem de bu medya içerisindeki metinlerde temsil edilenler bağlamında kadınların
etken ya da aktif olmadığı ya da ikincil olarak
varlık gösterdiği ortadadır.

Spor ve cinsiyet bağlamında bugüne kadar
yapılmış araştırmalar gözden geçirildiğinde,
spora katılım, tercih edilen spor dalları, spor
kurumlarında cinsiyet dağılımı gibi konularda cinsiyetlere göre niteliksel ve niceliksel bir
farklılaşma olduğu görülmektedir (Yüksel,
2014; Clément-Guillotin ve Fontayne, 2011;
Yaprak ve Amman, 2009; Özsoy, 2008; Koca
ve Bulgu, 2005; Fasting vd., 1997). Genel
olarak bu çalışmalar, kız ve erkek öğrencilerin spora katılımında sayının erkek öğrenciler
lehine olduğu, erkeklerin güreş, futbol, halter,
karate gibi güç ve hız gerektiren spor dallarını tercih ederken kadınların pilates, jimnastik ve step gibi spor dallarına yöneldiği, spor
alanında çalışan kadınların cinsiyetlerinden
kaynaklanan bir takım sorunlar yaşadığı, spor
kurumlarının kadrolarında da yine erkekler
lehine bir niceliksel çoğunluk olduğunu ortaya koymaktadır

KADIN

Spor medyasını toplumsal cinsiyet bağlamında ele alan çalışmaların uluslararası literatürde 1990’lı yıllarda başladığı görülmektedir.
Yapılan araştırmalar kadın sporcuların medya
metinlerinde erkeklere oranla daha az görünür olduğu ve bu görünürlüğün de var olan
toplumsal cinsiyet normlarına uygun bir nitelik taşıdığı gibi sonuçlar ortaya koymuştur
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(Lee, 1992; Bernstein, 2002; Pedersen, 2002;
Capranica ve Aversa, 2002; Wensing ve
Bruce, 2003). Konu ile ilgili olarak 2000’li
yıllar itibariyle yurtiçinde de çalışmalar yapılmaya başlanmış olmasına rağmen oldukça sınırlıdır (Öktem, 2004; Arslan ve Koca,
2006; Özsoy, 2008; Hacısoftaoğlu ve Koca,
2011; Akkaya ve Kaplan, 2014). Bu çalışmalar arasında medya metinlerinde kadın sporcuların temsilini ele alan nitelikli iki makale
çalışmasından ilki Öktem tarafından kaleme
alınmış, 2001-2003 yılları arasında 4 farklı
gazetedeki Süreyya Ayhan ile ilgili haberlerin söylem çözümlemesi yapılmıştır. Arslan
ve Koca tarafından yapılan diğer çalışma ise,
2004 yılı Ağustos ayında 3 farklı gazetede yer
alan kadın sporculara yönelik haberlerin içerik analizinden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak Şimşek’in Günümüz Basınında Kadınlar
başlıklı kitap çalışmasında da bahsetmek gerekir ki bu çalışma da 6 gazetenin 1997 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait sayılarındaki kadınları konu alan haberlerin içerik
ve söylem analizi yapılmış, kadın sporcuların
yer aldığı haberlerin erkek sporcuların yer
aldığı haberlerden çok daha az olduğunu ve
gazetelerde kadın sporcuların özellikle dişiliklerinin ve estetik görüntülerinin yer aldığı
haberlerin öne çıkarıldığını ortaya koymuştur
(2000).
Gerek medya gerekse de spor erkek egemen
bir yapı sergilemektedir. Bu bağlamda spor

medyasının da hem çalışanları, hem bu medya içerisinde üretilen metinlerde temsil edilenler hem de izleyenleri erkek yoğunlukludur. Dünya medyasında özellikle olimpiyatlar
ve tenis turnuvaları dahilinde sporcu kadınlar
haber konusu olabilmekte ve bu metinlerde
sporcu kadınlar kızlar ya da bayanlar sıfatları
ile yer almaktadır. Bu durum da “hem kadına
ilişkin toplumsal söylemlerin bir yansıması,
hem de basındaki erkek egemen yapılanmanın bir sonucu olarak görülmelidir” (Öktem,
2004:169).
Türkiye’de kadın sporcuların görünür olduğu sporlar atletizm, halter ve voleyboldur.
Bunun sebebi yarışma sporu odaklı olunması
ve bu sporlarda başarı sağlanmasıdır (Koca
ve Bulgu, 2005:174). Spor medyasında kadın
sporcular cinsel obje, anne ve/veya eş olarak
toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde ya da
erkeksi niteliklerle temsil edilmektedir. Bu
temsiller bağlamında kadınların öncelikli görev ve sorumluluklarının toplumsal cinsiyet
rolleri olduğu öne çıkarılarak ya da cinsel
kimlikleri ve bedenleri ile seyirlik bir nesneye
dönüştürülerek sporcu kimlikleri ve spordaki
başarıları değersizleştirilmekte, başarıları öne
çıkarıldığında ise bu ya şansa bağlanmakta ya
da olağandışı bir durum olarak resmedilmektedir. Diğer yandan spor medyasında sporcu
kadınların erkeksi tavır ve görüntülerine yer
verilerek bu alanın eril karakteri onaylan-
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makta ve böylelikle spor alanındaki erkek
egemen ideoloji yeniden üretilmektedir.
Cambridge Üniversitesi’nde Sarah Greaves
tarafından yürütülen araştırmada erkek sporcuların kadın sporculardan 3 kat fazla haberlerde yer aldığı, kadın sporcuların çoğunlukla
medeni durumları, yaşları ve dış görünüşleri
ile haber konusu olduklarını ortaya koymuştur. 2016 yılı Ağustos ayında düzenlenen
Yaz Olimpiyatları sürecinde, İngiltere’yi
atletizm dalında temsil eden Jessica Ennis
Hill ile ilgili en çok öne çıkan haberin başlığının “Ennis Hill altın madalyalı üçüncü
anne olma yolunda!” olması ve bisikletçi
Jess Varnish’in teknik direktörünün Varnish
için söylediği “Popon ve yaşın fazla büyük.
Olimpiyatlardan vazgeçip çocuk doğurmalısın” sözlerinin basına yansıması (Gökhan,
2016), yine Çin dalgıç He Zi’nin takım arkadaşından aldığı evlilik teklifinin BBC’de
kazandığı gümüş madalyadan daha güzel bir
ödül olarak nitelendirilmesi, trap atıcılığında bronz madalya kazanan Corey Cogdell’in
Chicago Tribune Gazetesi’nde bir profesyonel Amerikan futbolcunun karısı olarak tanımlanması (Uffalussy, 2016) gibi örnekler
de yapılmış akademik araştırmaların sonuçlarını desteklemektedir.

için hazırlanan aşağıdaki afişte (Resim 1) bu
açıkça ortadadır. 2013 yılında yapılan bisiklet
yarışının ödül töreninde derece alan bisikletçinin tacizine (Resim 2) gönderme yapan ve
kadın görselinin yanındaki “bu sene bunları kim sıkacak?” sloganıyla da desteklenen
bu afiş yayınlandığı dönemde Reklam Etiği
Jürisinin kararıyla geri çekilmiş olmasına
rağmen spor medyasında cinsiyetçiliğin tarihine kaydolmuştur.

Yine spor medyası içerisine dahil olan spor
reklamlarında da aynı cinsiyetçi eğilimi gözlemlemek mümkündür. 2015 yılı Mart ayında düzenlenen E3 Harelbeke bisiklet yarışı
104
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GAZETE HABERLERİNDE KADIN
SPORCULARIN TEMSİLİNE YÖNELİK
ÇÖZÜMLEMELER
Bu çalışma kapsamında spor medyasında
yer alan metinlerdeki kadın sporcuların nasıl
temsil edildiğine yönelik bir analiz yapılmaktadır. Analiz için Türkiye ulusal basını içerisinde tiraj oranı yüksek ve spor haberlerine
daha fazla yer veren 4 gazete olan Hürriyet,
Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinin rastlantısal bir tarih aralığı olarak belirlenen 1
Ağustos-30 Eylül 2009 tarihleri arasında yayınlanan nüshaları örnekleme dahil edilmiştir. Söz konusu gazetelerin daha yeni tarihli
arşivlerinin bulunmaması çalışma açısından
bir sınırlılık oluşturmuştur ancak, yukarıda
da bahsedildiği gibi Türkiye çapında daha
önce bu konuda yapılan çalışmaların analiz
birimlerini oluşturan örneklemlerinden daha
yeni olması bakımından önem taşımaktadır.
Çalışmanın analizi için eleştirel söylem çözümlemesi yöntem olarak belirlenmiştir.
Yorumsamacı bir yaklaşım ihtiva eden eleştirel söylem çözümlemesi dilin anlamları yansıtmadığını ve bir anlamlandırma mücadelesi
alanı olduğunu buna bağlı olarak da araştırmacının yansızlığını değil toplumsal eşitsizlik yapıları dahilinde eşitsizliğin güçsüz
olanından yana tavır alması gerektiğini kabul
eder. “Eleştirel söylem çözümlemesi, dil kullanımıyla ifade edilen, işaret edilen, kurulan,
meşrulaştırılan ve sürdürülen toplumsal eşit-

sizlikleri ve güç ilişkilerini eleştirel bir tarzda
soruşturan; bu soruşturmayı gerçekleştirirken
yazılı veya sözlü metinlere bir soruşturma
nesnesi olarak odaklanan ancak bir yandan
da bir metnin üretimine yol açan toplumsal
süreç ve yapılar ile sosyal/tarihsel özneler
olarak kişilerin veya grupların metinlerle etkileşimleri boyunca anlam yarattıkları toplumsal süreç ve yapıları da teorize eden; nihai
hedefi sadece bilimsel olmayıp aynı zamanda toplumsal ve politik değişim de yaratmak
olan bir söylem çözümlemesi yaklaşımıdır”
(Dursun, 2013: 69).
Bu yöntemle ilgili olarak adı öne çıkan van
Dijk, haberi kamu söyleminin bir formu olarak kabul etmekte ve haber söyleminin temel
yapısını şekillendiren bağlamsal etkenlerin
önemine değinmektedir (Akt.Özer, 2011:83).
Teun van Dijk haber metinlerinin analizine
yönelik olarak, makro ve mikro yapıların
çözümlenmesi temelinde bir analiz şablonu
da ortaya koymuştur, fakat çalışma çerçevesindeki analizde bu şablon kullanılmamıştır.
Wodak’ın ifadesiyle “eleştirel söylem çözümlemesi, bir dizi açık ve tanımlanmış araç
gereci olan homojen bir kuram değildir; daha
çok birçok yönleriyle ve sayıca çeşitlenen
kuramsal ve metodolojik yaklaşımlarıyla bir
araştırma programıdır” (Akt. Dursun, 2013:
86).
Çalışma kapsamında kadın sporcuların haber metinlerinde temsiline yönelik, toplum-
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sal cinsiyet rollerinin öne çıkarılması, erkek
egemen ideoloji içerisinde belirlenmiş güzellik kalıplarına uygun olup olmama ve cinsel
nesne olarak temsil, başarı ya da başarısızlığın eril bir dille temsili gibi kategoriler tespit
edilmiş ve bu kategoriler çerçevesinde sayfa
sınırlılığı nedeniyle her bir gazetede öne çıkan en çarpıcı haberlerin eleştirel söylem
analizi yapılmıştır.
“Toplumsal cinsiyet rollerinin öne çıkarılması”
Yukarıda da ifade edildiği gibi toplumsal cinsiyet düzeni içerisinde kadının aslolan rol ve
sorumlulukları özel alanla sınırlandırılmış,
kamusal alandaki varlığı ikincil bir konumda kalmıştır. Kamusal bir nitelik taşıyan spor
alanında ve spor medyasında da kadın, bu
toplumsal cinsiyet rollerine ve özel alana dair
vurgularla konumlandırılmaktadır.

Resim 3 (Akşam, 11 Eylül 2009)

Resim 4 (Hürriyet, 25 Eylül 2009)
Resim 3’teki haber, milli haltercinin Avrupa
ve dünya rekorlarını kırdığını konu almakta
fakat metin haltercinin babasının bir inşaat
işçisi olduğuna yönelik vurgu ile dramatize
edilmektedir. “İnşaatçı babanın rekortmen
kızı” başlığını taşıyan haberde, sporcu olan
kadın tek başına bu kimlik ile değil bir babanın kızı olması dolayısıyla varlık göstermekte
ve rekorlar kıracak kadar başarılı bir sporcu
olsa da kimliği o babanın kızı olmak üzerinden tanımlanmaktadır.
Resim 4’teki haberde de bu şekilde bir temsil söz konusudur. Spotta yer alan “Ukraynalı
Olimpiyat ikincisi Andre Stadnick’in eşi
Mariya Stadnick Azerbaycan, kız kardeşi
Yana Stadnick ise İngiltere adına mindere
çıktı. Bu ilginç mücadeleyi gelin kazandı”
ifadesinde de görülebileceği gibi her iki sporcu kadın da (eşi ve kardeşi olarak) bir başka
erkek sporcu üzerinden tanımlanmaktadır ve
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habere konu olan kadınların yaptıkları işle
ilgisi olmayan durumlarının haber metninde
öne çıkarılmasıyla bu kadınların sporcu kimlikleri değersizleştirilmektedir.

Resim 5 (Akşam, 15 Eylül 2009)

Resim 6 (Akşam, 27 Eylül 2009)
Sporcu kadınların başarılarından söz eden haber metinlerinde, bu başarıya sıklıkla annelik
rollerinin iliştirildiği de görülmektedir. Bir
erkek sporcu için aynı anlamlandırma stratejisi geçerli olmazken kadın sporcularda durumun neden böyle olduğunu yine kadının özel
alana ait bir kimlik olarak konumlandırılması
çerçevesinde açıklamak mümkündür. Ünlü

tenis oyuncusu Kim Clijsters’ın şampiyonluğu ile ilgili Resim 5’teki “Çocuk da yaparım
kariyer de” başlıklı haberde, sporcunun hem
kamusal hem de özel alanda başarılı olma
durumu erkek egemen söylem bağlamında
idealize edilmektedir. Bu ideallik bir “ulaşılmazlık” anlamını da bünyesinde barındırmakta ve dolayısıyla metin, kadınlık bağlamında umut verici olmaktan çok umut kırıcı
bir özellik taşımaktadır. Aynı sporcunun kupa
aldıktan sonra ülkesine dönüşünü konu alan
Resim 6’daki haber metninde “…bir basın
ordusu tarafından karşılanan şampiyona bu
kadar yoğun ilgi gösterilmesinin asıl nedeni
Amerika Açık’ı kazanan ilk anne tenisçi olması” ifadesindeki “asıl neden” vurgusu kadın sporcunun anneliğinin başarısından daha
önemli bir unsur olarak öne çıkarılması ve
dolayısıyla başarısının değersizleştirilmesidir. “Anne Kim eve kupayla döndü” başlığını
taşıyan haber, “çok başarılı bir sporcu da olsa
anne annedir ve/veya dönüp dolaşıp geleceği yer evidir, yuvasıdır” gibi bir alt metin ile
okunmalıdır.
“Güzellik kalıplarına uygunluk ve cinsel
nesne olarak temsil”
Medya metinlerinde erkek egemen söylem
bağlamında onaylanan ideal kadın klişesi, bir
yönüyle susan, itaat eden, namuslu olan diğer
yönüyle de (vücut ölçüleri ve yüz güzelliği
bakımından) belirli estetik normlara uygun
olan kadını imlemektedir. Bu estetik normlar
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dahilinde, sporcu kadının vücudunun “gereğinden fazla” kaslı olması, yuvarlak hatlara
sahip olmaması ve bunlara bağlı olarak “estetik” görünmemesi, sporun fiziksel performansa dayalı ve güçlü kas gerektiren “doğasına” rağmen kabul görmemektedir. Çünkü
fiziksel yeterliliği ve gücü sembolize eden
kas, kadının hassas ve kırılgan olması gerekliliğine aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Resim 7’daki haber Güney
Afrikalı atlet Caster Semenya’nın erkek olup
olmadığına yönelik tartışmayı konu almaktadır. Metin içerisinde bu durumun bir iddia olduğundan bahsedilse de “yarışmayı rakiplerine fark atarak rahat kazanan ve altın madalya
alan Semenya’nın görüntüsünün kadın fiziğini andırmaması…” şeklindeki ifadede, hem
performansının diğer kadın atletlerden fazla
olmasına yönelik vurgu ile normal dışılığına
gönderme yapılması hem de görüntüsünün
kadına benzemediğinin onaylanması ve ayrıca haber fotoğrafında Semenya’nın kaslarını
öne çıkaran bir pozunun seçilmiş olması ile
bu iddia desteklenmektedir.

Resim 7 (Hürriyet, 22 Ağustos 2009)

Diğer yandan medya “ideal” olan kadın sporcuları da seyirlik nesne olarak konumlandırmaktadır. Resim 8’deki haber Beşiktaş voleybol takımının bir oyuncu transferini konu
almakta fakat haberin başlığı ve fotoğrafı bu
konudan bağımsız görünmektedir. Transfer
edilen voleybol oyuncusunun seksi pozlarının kullanıldığı haber metninde “…Hırvat
oyuncu, muhteşem fiziği ve cesur pozlarıyla
da adından sıkça bahsettiriyor” ifadesine yer
verilmekte ve voleybol oyuncusundan “seksi
smaçör” olarak söz edilmektedir.

Resim 8 (Milliyet, 1 Ağustos 2009)
Bu şekilde cinsel arzu nesnesi olarak temsil
edilmese de bazı haberlerde kadınların dış
görünüşlerinin öne çıkarılmasıyla sporcu
kimliklerinin üstü örtülmekte ve başarıları
değersizleştirilmektedir. Resim 10’daki haberde görülebileceği gibi sporcuların esmer
ya da sarışın olması, Resim 8’deki haberin
spotunda geçen “tenis kortlarının güzelliğiyle dikkat çeken ismi” ifadesi, Resim 11’daki
haberin başlığına taşınan “18’lik” sıfatı, ha-
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berlerin içeriği ile ilgisi olmamasına rağmen
erkek egemen söylemin yeniden üretimini
sağlamaktadır.

Resim 9 (Milliyet, 7 Eylül 2009)

“Başarı ya da başarısızlıkta eril söylem”
Spor medyasında saldırganlık ve şiddet içeren ifadelerin sıklıkla kullanımı bu alanın
eril karakterinin bir göstergesidir. Özellikle
spor karşılaşmalarındaki galibiyet durumu
haberleştirilirken “vurdu, gömdü, parçaladı,
devirdi” gibi saldırgan ve şiddet içerikli ifadeler tercih edilmektedir. Bu bağlamda kadın
sporcuların karşılaşmalarına yönelik haberlerde de bu eril dilin egemen olduğu görülmektedir. Resim 12’de Venus Williams ve
Kim Clijsters arasındaki tenis müsabakasında
Kim Clijsters’ın galibiyeti metnin başlığındaki “çarptı!” vurgusu ile verilerek eril bir karakter kazandırılmış ve erkek egemen söylem
yeniden üretilmiştir.

Resim 10 (Sabah, 10 Ağustos 2009)
Resim 12 (Hürriyet, 8 Eylül 2009)

Resim 11 (Sabah, 9 Eylül 2009)

Filenin Sultanları olarak adlandırılan Türkiye
milli voleybol takımının Fransa takımına karşı
galip geldiği karşılaşma haberi iki farklı gazetede de aynı söylemsel strateji kapsamında
verilmiştir. Akşam gazetesinin Resim 13’teki
haberinde “Sultan Tokadı” başlığı yer alır109
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ken Milliyet gazetesinin aynı günkü Resim
14’teki haberinin başlığı “Fransız öpücüğü!”
şeklindedir. Akşam gazetesinin başlığında,
“Osmanlı Tokadı” olarak bilinen ve sert ya da
okkalı tokat anlamlarında kullanılan deyime
gönderme ile Türkiye takımının galibiyeti direkt olarak bir şiddet ifadesi ile kurgulanmıştır. Milliyet gazetesinde ise, sonundaki ünlem
işaretiyle de desteklenen haber başlığında, argoda “diğer(ler)i”ne karşı bir şeyi kazanmak,
yenmek, başarmak anlamlarında kullanılan
öpmek eylemi, yenilen takımın Fransız olması
ile bir öpüşme türü olan Fransız öpücüğünün
birleştirilmesiyle anlamlandırılan cinsiyetçi ve
saldırgan bir söylem dahilinde kurgulanmıştır.

Resim 13 (Akşam, 26 Eylül 2009)

Resim 14 (Milliyet, 26 Eylül 2009)
Sporcu kadınların spor medyasındaki temsilinde sıklıkla kullanılan klişelerden biri de
özellikle başarılı olduklarında övmek/yüceltmek amacıyla kullanılan “altın kız, rüzgar
kız, dev kız” gibi ifadelerdir. Bu ifadelerde
farklı sıfatlarla nitelenen ve küçük, sevimli
ve masum olma anlamlarına gönderme yapan
“kız” kelimesinin tercih edilmesindeki kasıt,
erkek egemen bir alan olan sporda başarısıyla
varlık gösterebilen kadının kadınlığının yumuşatılması ya da cinsel kimliğinden arındırılmasıdır. Örneğin Resim 15’te milli boksör
Gülsüm Tatar’ın şampiyonluğu “Altın kız
Gülsüm” başlığı ile verilmiştir. Aynı şekilde
kendisinden “kız” olarak bahsedilen Halter
sporcusu Ayşegül Çoban’ın bu spordaki başarılarını konu alan Resim 16’daki haberde bu
kurguya ek olarak, haberin başlığındaki ünlem (Bu kız meğer yetenekliymiş!) ve haber
girişindeki “Yeteneği olmadığı düşünülerek
ilk başta halterde başarılı olacağına kimsenin
inanmadığı Ayşegül Çoban, herkesi şaşırtarak Avrupa Gençler Halter Şampiyonası’nda
birinci oldu” cümlesi ile kadın sporcunun bu
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alanda başarı göstermiş olmasının sıradışılığı
onaylanmıştır.

da açıkça görülebileceği gibi erkek ve kadın
sporcular arasında yapılan karşılaştırmada
erkeklerin kadınların gerisinde kalması “trajikomik” bir durum olarak temsil edilmiştir.
İçinde milliyetçilik söylemi de olan bu haberde, Türk sporculara fark atan “ötekiler”in
yabancı olmalarına ek olarak bir de kadın olmalarının erkek sporcuların komik ve acınasılığının arttığı anlaşılmaktdır.

Resim 15 (Akşam, 21 Eylül 2009)

Resim 17 (Akşam, 26 Ağustos 2009)
SONUÇ
Resim 16 (Sabah, 29 Ağustos 2009)
Kadın sporcuların spordaki başarılarının sıradışı bir durum olarak temsiline yönelik ilginç
bir örnek de Resim 17’deki “İşte içler acısı
halimiz!” başlığını taşıyan haberdir. Haberin
“Gülle ve disk atmada bayanlar, Türk erkeklerini geçti. Olimpiyat üçüncüsü çekiççimiz
Eşref Apak, trajikomik bir şekilde bayanlarda şampiyon olan sporcunun tam 6 metre 26
santim gerisinde kaldı” şeklindeki spotunda

Öncelikle yapılmış birçok çalışmanın ortaya
koyduğu gibi spor medyası içerisinde kadın
sporculara yönelik haberler niceliksel olarak
erkek sporcularla ilgili haberlerle karşılaştırılamayacak kadar azdır. Bu çalışma kapsamında da durumun farklı olmadığı gözlenmiştir.
Gökalp’in ifadesiyle, “spor medyasındaki
metinlerin formel düzeyde semiyotik analizinden çok spor basınının hem maddi üretim koşullarının hem de haber metinlerinde
cisimleşen hakim ideolojik/söylemsel stra-
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tejilerin çözümlenmesi oldukça önemlidir.
Ayrıca, sadece spor karşılaşmalarını yansıtmak/aktarmak gibi sunulan haber metinlerinin
üretiminin maddi/toplumsal süreçlerle nasıl
eklemlendiği ve bu metinlerin egemen siyasal anlamları yeniden üreten bir konuma nasıl yerleştirildiği de aynı derecede önemlidir”
(2005:135). Bu bağlamda, kadın sporcuların
haber metinlerindeki temsilinin çözümlendiği bu çalışmada söz konusu metinlerde erkek
egemen söylemin yeniden üretildiği, var olan
toplumsal cinsiyet düzeninin, sporun ve buna
bağlı olarak spor medyasının cinsiyetçi yapısının meşrulaştırıldığı sonucuna varılmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan cinsiyetçi ya
da erkek egemen söylem, analizi yapılan haberlerin özellikle başlıklarında öne çıkmaktadır. Haber başlıkları metnin içerdiği egemen
ideolojiyi göstermesi ve okuyucunun metne
bakış açısını belirlemesi bakımından önem
taşımaktadır. Belirlenen tarih aralığındaki gazetelerde yer alan kadın sporcularla ilgili haberlerde, kadın sporcuların toplumsal cinsiyet
rollerinin öne çıkarıldığı, estetik olma ya da
olmamasına vurgu yapıldığı, başarı ya da başarısızlıklarının eril dile eklemlendiği tespit
edilmiştir. Bu bağlamda, spor medyası içerisinde kadınların sporcu kimliklerinin temsili
sorunlu bir yapı oluşturmakta ve dolayısıyla
kadınların spor alanındaki varlığının yadsındığı veya tam bir meşruiyete sahip olmadığı
yönündeki toplumsal uzlaşı onaylanmaktadır.

Bu tespitler ışığında, diğer toplumsal süreçlerde olduğu gibi spor alanındaki erkek egemen
söylemin hegemonik karakterini pekiştiren
spor medyasındaki bu cinsiyetçi söylemin
aynı zamanda önemli bir toplumsal sorun olan
kadına yönelik psikolojik, ekonomik, fiziksel
ve cinsel şiddeti körüklediği de iddia edilebilir. Dolayısıyla, spor alanının eril karakterini
kırabilmek için kadınların bu alanda sporcu
veya spor örgütlerinde çalışan ve yönetici
olarak varlığı sosyal ve siyasal bağlamda desteklenmelidir. Spor medyasının hem örgütsel
hem de söylemsel olarak erkek egemen yapısını sorunsallaştıran akademik çalışmalara
ağırlık verilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: As sports is based on body and physical performance, it is considered an activity for men and for that reason male-dominated ideology is dominant in all the fields about
sports. The location of biologically different genders in social environment and their structure
of inequality have been based on the ‘natural’ biological discrimination. From this point on, biological discrimination, on the one hand, revealed gender order and gender-based cooperation,
on the other hand this gender order supported the biological discrimination. Within the scope
of the roles and responsibilities attributed to the sexes in the social environment, masculinity
has been identified with concepts such as power/authority, logic, competition and leadership;
the opposite of this term, femininity is, however, accepted as the same with the concepts such
as naïve, emotional, obedient and beauty. In accordance with these definitions of masculinity
and femininity which are constructed in terms of gender, while masculinity or manhood is more
significant in competitive sports where physical perfection is highlighted, the body is accepted
as a machine that can go up to the highest performance, and in sports including violence and
high physical contact; recreational sports facilities carried out as free time activities for aesthetic concerns which are aimed at being in a good shape or staying fit are considered feminine.
According to the records of 60 sports federations of Turkish Ministry of Youth and Sports in
2016 December, when the gender distribution of certified athletes have been analysed, it is seen
that male athletes outnumber the female athletes in all the federations except 5. Volleyball, ice
skating, gymnastics, dance sports and folk dances in which women athletes outnumber men,
it is possible to accept this quantitative outnumbering as a result of the fact that women are
accepted by the male-dominated ideology as eye-pleasing and that is why they are considered
worthier for the above-mentioned fields than men and thus their registrations for these sports
are accepted easily. In addition, despite the intensity of women in some sports showcase, it is
obvious that the situation is not the same in the organizational structure of sports or in the sportive administration. Sports media which emerged in terms of sports and media within the scope
of mutual determination relationship, as in other types of media, has become a field where social inequality structures have been legitimized. Both media and sports exhibit a male-dominated
structure. In this regard, the employees of sports media, those who are represented in the texts
of this media and the viewers of this media are mainly men. Objective: Female athletes are represented as sexual objects, mothers and/or wives within the scope of gender roles or masculine
qualities. In accordance with these representations, athlete identities and sportive successes of
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women are trivialized through turning women into visual objects with their bodies and bringing
forward the argument that their prior duties and responsibilities are their gender roles; and when
their successes are prioritized, either this success occurs by chance or pictured as an extraordinary situation. On the other hand, manly behaviour and displays of female athletes are shown
on sports media, and as a result of this the masculine characteristic of this field is approved and
thus male-dominated ideology in sports is recreated. Importance: Researches of sports and
sex started within the scope of body discussions in the 80s, researches about the position of
female identity in sports were dominant in the 90s and researches about masculinity in the field
of sports appeared in 2000. It has been observed that the researches in these fields in Turkey
have been mainly carried out by the academics of school of physical education and sports and
most of the studies have been descriptive researches which do not include a critique of social
gender discussion, in addition, the critical studies approaching the subject in terms media are
very few. In this respect, this study will contribute a great deal to the lacking points in literature
about the analysis of sexism in sports and sports media as it is a critical study. Methodology:
For the analysis, the copies of Hurriyet, Milliyet, Sabah and Aksam which have a high rate of
circulation within the Turkish national media and include a great deal of sports news between
randomly selected dates of August 1st and September 30th 2009 are included in the paradigm
of the study. For the analysis of news texts published in the newspapers within those dates,
which are about the female athletes, critical discourse analysis has been used. Critical discourse
analysis including an interpretivist accepts that the language does not reflect meanings and it is
a place of sense-making competition, and in accordance with that it should not reflect the objectiveness of the researcher but it should take side with the weak who suffers from inequality
within the social inequality structures. Conclusions: In this study in which the representation
of female athletes in news texts have been analysed, it has been concluded that in the aforementioned news texts the male-dominated discourse is recreated, the current gender structure,
sports and the sexist structure of the sports media have been legitimized. In the news about the
female athletes appeared in newspapers published in the afore-mentioned dates, it has been determined that female athletes’ gender roles have been made significant, emphasized according
to whether they are aesthetic or not, and their successes or failures have been articulated with
the masculine language. In this respect, the representation of female athletes’ sports identities
within sports media has a problematic structure and thus the social consensus that the existence
of female athletes in the field of sports is ignored or it does not have a complete legitimacy has
been approved.
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Öz: Doğayı anlama ve aktarma çabasına ilişkin
birer gözlem ve düşünce ürünü olan mitler ve
kutsal törenler bu günkü bilimin alt katmanlarıdır.
Demek ki, ilkel dönemlere ait kültürel üretimler,
bugünkülere göre geri, yalan yanlış ve yanıltıcı
bilgilerden, fehim ve zanlardan ibaret değildir.
Bu bilgiler, somut olanın soyutlanarak idealize
edilmesi ve bu soyutlamanın tekrar somut bir
simgesel düzeneğe ve hatta simgesel bir nesneye
indirgenerek anlaşılır, aktarılır biçimlere dönüştürülmesi yöntemi ile üretilmektedir. Bu üretimler;
gündelik yaşam pratikleri ve mitler, totem, tabu
gibi kutsal göstergelerdir. Bilimsel bir gözle bakıldığında bu göstergeler, ihmal edilmesi ve sırt
çevrilmesi gereken lüzumsuz bilgiler değil, aksine, bizim yabancısı olduğumuz, anlamakta ve anlamlandırmakta zorlandığımız, yer yer de oldukça
sofistike bir içerik taşıyan bilimsel bilgilerdir. Bu
çalışmada, mitolojik metinler, totemler ve tabuların bilimsel açıdan önemi gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilimin Kökeni, Mit, Totem,
Tabu

Abstract: Myths and rituals which are the production of observation and thought are the substrata
of today’s science to understand nature and carry
it into future. It means that, cultural productions
of primitive ages are not composed of provincialism, full of mistakes and misleading data, delusions and surmises if it is compared with the present day. This information has been produced by
the method of abstracting the concrete things and
idealizing them. It is transformed into comprehensible and alienable forms by reducing that abstraction again to a concrete symbolic mechanism
and even to a symbolic object. These productions
are sacred indicators such as myths, totems, taboo
and so on. Scientifically, these indicators are not
negligible and unnecessary information that we
can turn our back to; but rather, they are scientific information that we are stranger to and that
include quite sophisticated content that we have
difficulty to understand and give meaning. In this
study, it will be tried to show scientifically the importance of mythologic text, totems and taboos.
Key Words: Origin Of Science, Myths, Totem,
Taboo
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GİRİŞ
İnsanlık tarihinin şu evresine kadar sahip olduğumuz bilgi, büyü ve hurafeden ibaretti, bu
tarihten itibaren yetkin bir yöntemle üretilen
bilimsel bilgi sayesinde bildiklerimiz sahih
ve güvenilir hale geldi iddiası artık, en tutucu
ders kitaplarında bile yer almamaktadır. Zira
“…bilimsel düşünme ve bilme çabasının kökeninde; biri yaşamı güvenilir ve rahat kılma,
diğeri dünyayı anlama gibi iki temel ihtiyaç
yatmaktadır (Yıldırım, 1983: 15). Bu iki ihtiyaç, insanlık tarihi boyunca, kuşaktan kuşağa tevarüs eden yaşam ve beceri biçimlerini
gösteren insani hünerleri ile insanların duygu, inanç ve düşüncelerini kapsayan kültürel
geleneği oluşturmuştur (a. y.). Bilim aynı zamanda doğayı anlama ve doğaya hakim olma
istek ile çabalarının eseri olduğu için, insanlık
tarihi kadar eskidir ve “…kökü ilk uygarlıklara kadar uzanan deneyim ve bilgi birikimi”
(Yıldırım, 2003:7) olduğu, müşterek bir tespit olarak beyan edilmektedir. İnsan varlığı
belirli bir gelişim evresinde “soyut bilgi”
(Childe, 1985:17) ürettiği için diğer tüm canlı
varlıklardan ayrılmaktadır. İlk insan imgelem
yeteneği (Bronowoski, 1987:6) ve dilsel simgecilikle, ölümsüzlük, sihir, ruh gibi soyutlamalar yapabildiği, kabile üyelerini bir arada
tutma ve toplumsal mekanizmayı sağlıklı işletmeye yönelik fikir/ideoloji ve buna uygun
toplumsal mitler üretebildiği için diğer canlı varlıklarından ayrı bir “tür” olma özelliği

(Childe, 1985: 16) taşımaktadır. Dolayısıyla
“ilkel insan hayvanlardan farklı olarak, aşamayacağı güçlükleri ve korkuları önceden”
(Pritchard, 1998: 135) görmekte, “…bu yeteneğini mitleri üretmek”(a.y., 136) amacıyla kullanmaktadır. Bu yolla ilkel insan soyut
birer simgesel düzenek olarak “büyü ve dini”
var etmiş, bu sayede devreye soktuğu tabular
sayesinde, bencil çıkarları bir yana bırakarak,
toplumsal disipline bireylerin boyun eğmelerini sağlamıştır (a.y.). Bu üretimler, insanın
hayatta kalmasını sağladığı gibi, dilsel evrim
ve gelişmenin de lokomotifi olma rolünü üstlenmiştir. Kutsal simgeler ve davranışlar “…
büyüsel inançlar, ileride doğacak bir bilime
yönelik inanç ediminin birer anlatımı olarak
belirecektir” (Strauss, 1984: 35). İnsanlık tarihindeki ilk kategorileştirmeler, sanatsal teknikler, tedavi biçimleri ve daha pek çok gündelik yaşam pratiklerine ilişkin bilgilerle birlikte bu birikim “…neolitik çağın insanı” için
uzun bir geleneğin mirasıdır (a.y., 38). Elle
tutulur, gözle görülür özellikler düzeyindeki
“sınıflandırmalar bile ussal bir düzen yolundaki bir aşamadır” (a.y., 39). Doğayı anlama
ve aktarma çabasına ilişkin birer gözlem ve
düşünce ürünü olan mitler ve kutsal törenler
bu günkü bilimin alt katmanlarıdır (a.y., 40).
Demek ki, ilkel dönemlere ait kültürel üretimler, bugünkülere göre geri, yalan yanlış ve
yanıltıcı bilgilerden, fehim ve zanlardan ibaret değildir. Bu bilgiler, somut olanın soyutlanarak idealize edilmesi ve bu soyutlamanın
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tekrar somut bir simgesel düzeneğe ve hatta
simgesel bir nesneye indirgenerek anlaşılır,
aktarılır biçimlere dönüştürülmesi yöntemi
ile üretilmektedir. Bu üretimler; gündelik
yaşam pratikleri ve mitler, totem, tabu gibi
kutsal göstergelerdir. Bilimsel bir gözle bakıldığında bu göstergeler, ihmal edilmesi ve
sırt çevrilmesi gereken lüzumsuz bilgiler değil, aksine, bizim yabancısı olduğumuz, anlamakta ve anlamlandırmakta zorlandığımız,
yer yer de oldukça sofistike bir içerik taşıyan
bilimsel bilgilerdir.
MİTOLOJİK METİNLER
Bilinen en eski bilgi kaynakları mitolojik metinlerdir. Mit (mytos); söz, deyiş (Çoruhlu,
1999:12) anlamına gelen bir kavramdır. Ancak, efsane veya masal ya da kıssa olmaktan
daha öte anlamlar taşımaktadır.
Mitolojik metinlerin kutsal bir öykü (Eliada,
2001:15) anlattığı ve bir toplumun manevi
değerlerini yansıttığı (Rosenberg, 2007:17)
genel kabul görmektedir. Mitolojik metinler, kuşkusuz ki manevi ya da kutsal telkin
amacına yönelik işlevlerle yükümlü öykülerdir ama günümüzde artık “insan deneyiminin tartışma götürmez bir boyutu olduğu”
(Vernant, 1996:224) düşünülmektedir. Zira
mitolojik metinler doğanın etkilerinin insan
zekası ile buluşmasının parlak birer ürünüdür
(Pritchard, 1998: 136). Aynı zamanda mitler,
ideolojik anlatımlardır ve ussal olarak siste-

matik birer şema (Strauss, 1983: 107) özelliği taşımaktadırlar. Mitler aynı zamanda doğal
çevreye, bitki ve hayvanlara atmosfere ilişkin birer bilgi kaynağıdır (Strauss, 1984:2425). Bu metinler ”…aylak bir insanın kendi
fantezilerini başıboş bırakarak düşlediği bir
rapsodi”den çok “ağırlığının iyice duyulduğu son derece önemli bir kültürel güç”tür
(Malinowski, 1999: 99). Herhangi bir öykü
ya da kurgu değil, yaşanan bir gerçekliktir. “…ilkellerin mitleri onların ayinlerinde,
ahlaklarında yaşayagelir, inançlarına egemen olur, davranışlarını düzenler (a.y:102).
Mitlerdeki “…bütün ritler ve bütün anlamlı
insan etkinlikleri (beslenme ya da evlilik olduğu kadar çalışma, eğitim, sanat ya da bilgelik), örnek oluşturacak modeller ortaya
koymaktadır”(Eliada, 2001:18). Yeryüzünün
hangi bölgesinde yaşamış olursa olsun hemen
her topluluğun bir miti bulunmakta ve bu mitler “insani ihtiyaçları, istekleri, umut ve korkularıyla insan doğasını, insanlık durumunu
yansıtmaktadırlar: Yaradılış mitleri, köken
sahibi olma duygusuna yanıt vermektedir.
Bereket mitleri, ekonomik istikrar duygusunu tatmin etmektedir. Kahramanlık mitleri
davranış modelleri sunmaktadır (Rosenberg ,
2000:15). Hemen bütün mitler doğa üstü bir
varlık tarafından gerçekleştirilen insanüstü
bir eylemi anlatmakla birlikte, dinleyicilerine,
sırası geldiğinde, bunun nasıl gerçekleştireceğini onlara öğretmektedir (Eliada, 2001:21).
Zira olağanüstü yeteneklerine rağmen hiçbir
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kahraman kusursuz değildir. Onların insan
gibi zayıflık göstermeleri ders çıkarılması gereken örneklerdir. Bu nitelikler sıradan insanların kahramanlarla özdeşlik kurmasını sağlamaktadır (Rosenberg, 2000:20). Hatta Yunan
ve Roma mitolojilerindeki kahramanlar, tanrı
ya da tanrıçalar fazlasıyla insandır (Hamilton, 200:6). Gündelik hayatla ilgili değilmiş
gibi görünen mitlerdeki her olay doğrudan
doğruya insanla ilgilidir. Dünyanın, bitkilerin ve insanın kökenini anlatmaktan ibaret
değillerdir. Geçmişten geleceğe kadar olup
biten bütün önemli olayları anlatmaktadırlar.
İnanışları dile getirmek, belirginleştirmek,
düzenlemek, toplumsal baskı ve buyrukları
meşrulaştırmak, pratik hayata ilişkin ihtiyaçları karşılamak, ahlaki ilkeler ortaya koymak
ve ona razı olmayı sağlamak, ilkel uygarlıklarda mitlerin vazgeçilmez işlevleridir (Eliada, 2001:24-30). “Demek ki mit, insan uygarlığının temel bir ögesidir; boş bir olaylar
dizisi değildir, tersine sürekli başvurulacak
olan yaşayan bir gerçekliktir; soyut bir kuram
ya da imgeler gösterisi değil ama, ilkel dinin
ve pratik bilginin gerçek bir düzenlemesidir”
(a.y.:30).
Mitler, psikolojik birer tatmin aracı olmaları
açısından da önemlidir. Müşterek bilinçaltı
olma özelliği taşıyan mitler, kahramanları,
fantastik ögeleri ve konu dokularıyla psikanalitik temelar içermektedir (Campbell, 1992).
Ayrıca, ilkel topluluklar üzerinde çok derin

nüfuzu bulunan mitolojik metinlerin işlevleri
ile, günümüz mass medyasının işlevleri arasında bazı paralelellikler de gözlenmektedir
(Anık , 2003:67-101).
Sonuç olarak bilimsel bilgi içermeleri bağlamında mitolojik metinler öncelikle (1)gündelik hayat pratiklerini rahat ve kolay bir biçimde ifa etmeye yönelik olarak hayatı derecede
önemli teknikler; çeşitli aygıtlar, araç, gereç
ve aletler icat etmektedir. Poseidon Greklere
gemi yapmayı ve at eğitmeyi öğreten tanrıdır. Gılgamış’ın yaşadığı kent olan Uruk’un
inşasında kullanılan pişmiş tuğla ve mimari
ile kent planlamasına ilişkin bilgiler ve inşaat
teknikleri tanrılar tarafından bahşedilmiştir.
İnkalara nereye yerleşeceğini Ayar Kaçi anlatmıştır. Bir başka Amerika mitinde insanları
tanrılar yiyecek toplayan ve ev yapan kişiler
olarak görevlendirmiş, onlara ok ve yay, sopa
ve mızrak gibi silahlar yapmayı öğretmişlerdir. Hades, cenaze törenlerinin nasıl ifa edileceğini göstermiştir. Kızılderi mitlerinin birinde, hindinin bitki tohumunu nasıl sakladığı
“ibret-i alemlik kıssa” olarak öykülenmektedir. Rakamları, büyülü nesnelerin ve tütsülerin kutsallığı ve gizemi her zaman mitolojik
bir metin aracılığı ile telkin edilmiştir. Sosyal
statü, cinsiyet kimliği, kültür gibi başlıkları
konu edinen ilginç bir Güney Amerika miti
şöyledir: “Paraparava balık avlarken Varaku
isimli bir balık yakalar. Balık önce kaybolur,
sonra güzel kadın olarak geri döner. Balık kı-

120

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11
ID:352 K:408
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

lığına girmiş bu kadın Paraparava’nın yaşamını güzelleştirsin diye tanrıların gönderdiği
bir nimettir. Avcıdan kendisini eve götürmesini ister. Güzellik karşısında büyülenen avcı,
köhne evine onu götürmekten utanır. Kadın
ısrar eder ve onun kötü evinde kötü yemeklerini birlikte yerler. Ertesi gün balıkçı tekrar
ava çıktığında, kadın ona sazlardan çok güzel
bir ev yapıp, içini düzenler. Meyve ve sebze
tohum ve köklerinden mükemmel yemekler
hazırlar ve onu akşam evde kapıda karşılar.
Böylece tanrılar bir kadın aracılığı ile Paraparava ve kabilesine güzel yaşamasını ve medeniyeti öğretir”.
İkinci olarak (2) bazı mitolojik metinler teşhis ve tedavi amaçlı tıp bilgileri içermektedir. Doğada hangi hastalığın hangi bitki ile
tedavi edileceğine dair çok kıymetli bilgiler
verilmektedir ve büyü ya da tütsü gibi etiketlerle takdis edilen Şaman’lar, kabile içinde
oldukça mümtaz bir konum işgal etmektedirler. En önemlisi ise mitololjik metinler, “dua”
adı altındaki bazı psikolojik telkinlerle, hasta
kişilerin metabolizmalarının direnme gücünü
harekete geçirerek, kendi kendini tedavi etmesinin en önemli araçları olarak her zaman
kullanılmışlardır ki, bugün bile biz, mevcut
tıp bilgimizle, bu tıbbi operasyonu –vücudun
direncini arttırıcı ve kendi kendini tedavi etmesini sağlayan harekete geçirici çoğu kimyasal kimi ilaçlar icat etmiş omamıza rağmen- yeni yeni denemeye başladık.

Üçüncü olarak (3) mitolojik metinler öteden
beri hem bir düzenleme aygıtıdır hem de kabilenin yasama, yargılama ve cezalandırma
organıdır.
Dördüncüsü (4) mitolojik metinler toplumsallaşma aracı ve toplumsal meşruiyet kaynağıdır. Davranış kalıpları sunan, ahlaki kaideleri vaaz eden, kabilenin değer, zihniyet ve
ideolojisini kurgulayan, toplumsal bütünlüğü
oluşturup güvence altına alan bu metinlerdir.
Beşinci olarak (5) mitolojik metinler bireysel
düzeyde motivasyon kaynağı, psikolojik tatmin aracı ve hatta psikoterapi aygıtları olarak
işlevler üstlenmişlerdir.
Kısacası, bugünkü bilimsel çalışmalarla ifa
edilen pek çok işlev, ilkel toplumlarda, mitolojik metinler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Kuşkusuz bu metinler sadece esasa ilişkin
değil, usule ilişkin de pek çok örnek içermektedir. Doğa ile insan zekasının mükemmel
diyalektiğinin eseri olan mitolojik metinler,
bugünün akıl yürütme tekniklerine ilişkin pek
çok naif örneği içinde barındırmaktadır.
TOTEMLER ve TABULAR
Totem ve tabu bugünün dünyasında da kişilerin yaşamlarında oldukça özel bir yer işgal
etmektedir. Hemen hepimizin uğurlu bir sayısı vardır. Pek çoğumuz sadece bize özgü
olduğuna inandığımız bir nesnenin şans - talih kaynağımız olduğuna inanırız. Pek çok
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kişinin kutsal bir hayvanı vardır. Burçlar da
öyledir. Daha da önemlisi, pek çok ülkenin,
kuruluşun, örgütün, takımın, kendisini tecessüm ettiren bir hayvan veya nesne ya da şekilden oluşan büyülü bir ikonu vardır. David
yıldızından hilal ve haç’a, yahut da sarı kanaryadan kara kartal’a; ampulden altı ok ya
da dokuz ışığa, zafer işaretinden rabia selamına kadar pek çok simge, işaret, rozet, amblem, logo v.s. den oluşan ikonlar, bizim tüm
yaşamımızı çepeçevre kuşatmış durumdadır.
Göstergesel bir aygıttan ibaret olan ama bizi
idealize ettiğine inandığımız ve bizim ülkülerimizi tecessüm ettiren pek çok kutsal totem ve şablonlarımızı, yasaklarımızı, önyargı
ve kalıp yargılarımızı, kırmızı çizgilerimizi,
fobilerimizi, korkularımızı, kaygılarımızı,
fehimlerimizi simgeleyen sayısız tabu, hepimizin yaşamında nadide bir yer işgal etmektedir. Bizim yaşamımızı kimi zaman organize
ve koordine eden bu tür (dil dışındaki) göstergesel düzeneklerdir.
İlkel toplum mensuplarının yaşamlarında da
totem ve tabular, birkaç ayrıntı haricinde bundan farklı bir işlev görmemiştir.
Bazı nesnelerin kullanılmasının ve bazı davranışların sergilenmesinin yasaklanmasını; bu
eşyalara dokunulmamasını ve sözlerinin edilmemesini anlatmak için kullanılan tabu kavramı; “…aynı anda hem kutsal hem de tehlikeli ve dini yasaklarla örülen bir nesne, kişi,
eylem, hayvan veya bitki” (Budak, 2000) ile

ilgilidir. Polonez dilindeki; “ta=işaretlemek
ve “pu=olağanüstü” anlamlarına gelen (Türkmen, 2009:133) ve yasaklamak demek olan
tabu, insanlık tarihinin en eski yazılmamış
yasağını (Güngör, 2006: 70) anlatmak amacıyla kullanılmıştır (Türkmen, 2009:132).
Dini ve ahlakı yasaklardan farklı olarak, kendiliğinden ortaya çıktığı iddia edilen bu yasaklama sistemini tanımlayan tabu; alelade,
tutulabilir anlamlarında kullanılan, tabunun
zıt anlamlısı Polonez dilindeki “naa” kelimesi ile birlikte ele alındığında, ihtiyatlılık anlamını içermekte ve kendini belirli bir yasak
şey veya davranışla (a.y.) açığa vurmaktadır.
Bu yasaklar; hayvan, nesne, insan, ruh, ölüm,
hastalık, fiziksel kusurlar, cinsellik, bazı bedensel salgılarla ilgili olabileceği gibi özellikle dil ile ilgilidir (a.y.: 133).
Kuşkusuz ki ilk bakışta tabunun dilbilimsel
boyutu göze çarpmamaktadır. Zira tabu; insan, hayvan veya eşya ile ilgili bazı yasaklamalar öngörmektedir (Güngör, 2006: 74). Totemizmin çekirdeğini oluşturan; bazı hayvanların öldürülmesi, yenmesi, adının söylenmesini yasaklayan tabular, sözgelimi kurt, ayı,
kartal, inek gibi çeşitli hayvanlarla ilgilidir.
Ergenlik kutlamaları, adet dönemi yasakları,
bebekler, hastalar, cenazeler, manevi arınmalar, doğum, evlilik, cinsellik gibi çok çeşitli
biçimlerdeki tabular insanla ilgilidir. Eşya ile
ilgili tabular; elbise, alet, silah, ağaç, bitki,
ev gibi çeşitli eşyaların kutsanmasıyla sağ-
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lanmakta, kimi zaman da bu eşyalar tehlikeli
varlıklara, hatta hırsız ve gasplara karşı koruma amacına yönelik olmaktadır (a.y.: 74-76).
Dolayısıyla tabuları iki ana kategoride toparlamak mümkündür: Bunlardan ilki dil dışı tabulardır. Yasaklı işler, hareketler, davranışlar,
eylemler. Kral, büyücü, rahip, loğusa kadın
v.s. yönelik yasak davranışlar. Yeme içme ile
ilgili yasaklar, kullanılması yasak alet, araç ve
teçhizatlar (silah, tabak, kaşık v.s.) bu kapsama giren tabulardır (a.y.: 76). İkinci kategoride yer alan ve esasında göstergesel bir sistem
oldukları için birinci kategoriyi de kapsayan
tabular, lengüistik tabulardır. Bunlar dilsel
göstergelerle ortaya çıkmaktadır. Bu tabular
doğrudan doğruya belirli bir kavramın kullanılmasını sınırlandıran veya kavramı ortadan
kaldıran tabular değildir. Kavramın anlam
alanını sınırlandıran, kısıtlayan veya o anlamda kullanılmasını yasaklayan tabulardır
(a.y.). Bu yüzden de dilde kullanılması yasak olan veya hoş karşılanmayan bir kelime,
onun anlamını taşıyan başka bir kelime ile
karşılanmaktadır. Böylece tabu haline getirilerek dildeki kullanımı yasaklanan bir kelime
(sözgelimi cin yerine “üç harfli”, “destur”,
“iyi saatte olsunlar” ifadelerinin kullanılması) başka bir kelime ile örtülerek (Türkmen,
2009:133) kullanılmaktadır. Dil bu yolla çağrışımsal bir güç kazanmakta, çok daha etkin
ve şümullü bir anlam alanına kavuşmaktadır.

Kısacası göstergesel bir anlamı bulunması ve
ilgili olduğu nesneden tecrit edilerek anlamlandırıldığından, dil dışı tabuları da kapsadığı
için, tabu adı verilen bu insani artefact’ların
tümünü lengüistik tabular olarak görebiliriz.
Zira tabu öncelikle “kültür ve dil kaynaklı
lengüistik kavramlardır “(Güngör, 2006:89).
“Çünkü dil asırların tecrübelerinden geçmiş
eski insanların dünyasından izler taşıyan bir
varlıktır (Türkmen, 2009:139). Yasaklanmış,
söylenmesi uygun olmayan sözlerin bir başka ifadeye dönüştürülerek göstergesel bir tabunun oluşturulması gibi, sıradan bir eylem,
eşya veya canlı da göstergesel bir sisteme dönüştürülerek tabu haline getirilmektedir “…
sözün büyüsüne inanma sonucu doğan dilbilimsel tabular (Güngör, 2009:90); mitolojik
kahramanları, av hayvanlarını, insanları, canlıları, bulaşıcı hastalıkları adlandırmak için
kullanılmaktadır. “Kısacası dilde, eş anlamlı
sözcüklerin artmasında, çok anlamlı özelliğe
kavuşmasında tabuların (a.y), çok büyük ve
ciddi bir rolü bulunmaktadır.
Totem konusunun tabuya kıyasla daha fazla
çalışıldığı söylenebilir. Totem, doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan, genellikle bir
hayvana verilen isimdir. Bu inanç mensuplarına göre, aynı totemden türemiş oldukları
için o hayvan ya da bitki onlar için kutsaldır
(Budak, 2000). Orhan Hançerlioğlu’nun Felsefe Sözlüğü (1970)’nde totemcilik en ilkel
din olarak tanımlanmaktadır. Benzer sözlük-

123

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11
ID:352 K:408
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

lerde de totem belirli bir kabile ya da klan
üyelerinin ilk atası olduğu için kutsal sayılan
bir hayvan, bitki veya eşyaya verilen isimdir. Totemler sadece hayvan veya bitki değil,
yağmur su gibi bir doğa olayı veya doğal afet
de olabilmektedir. Bütün totemlerin ortak niteliği, onlarda doğaüstü bir güç bulunması ve
bu anlam aracılığı ile onlara çok büyük bir
kutsallık atfedilmesidir.
“Bilhassa iptidai dinlerin tetkiki, dini grupların bütün hayatiyetinin bir takım dini seremoniler dairesinden cereyan ettiğini ve
insanların bu sayede devamlı bir hayat
birliği teminine muvaffak olabildiklerini
göstermiştir”(Freyer, 1964: 36).
Bu topluluk bilincinin kaynağı klan veya kabilelerde totemdir ve totem dini ayinlerin icra
edilmesine de gerekçe teşkil etmektedir.
Totem konusuna ilişkin günümüzde en fazla
dikkate alınan incelemeler; Freud, Durkheim ve Strauss tarafından gerçekleştirilmiştir.
Totem ve Tabu (1996) isimli eserinde Freud, totem konusuyla ilgili olarak, Frazer’in
Totemism ve Exogamy isimli eserini eksen
almaktadır. Tabuyu, kişinin ‘ambivalent’
duygularının göstergesi olarak gören Freud,
totem için de benzer bir çözümleme ortaya
koymaktadır.
Freud’e (1996: 35) göre tabunun “karşıt iki
anlamı vardır: Bir yandan kutsal, kutsallaştırılmış anlamına; öbür yandan korkunç, tehli-

keli, yasak, kirli anlamına gel”mektedir. Bu
nedenle tabunun kaynağı ve kutsanmasının
belirli bir nedeni yoktur (a.y.:36). Zaman
içinde tabular yerleşirler, gelenekler ve adetlerin, en sonunda da yasaların yerini alırlar
(a.y.,43). İlkel insanlara dışarıdan zorla dayatılan ve kuşaklar boyu korunan bu yasaklar,
ataerkil bir otoritenin menşeini oluşturmuştur. Kişiler zaman zaman bu yasakları ihlal
ederek ambivalent duygularını açığa vurmaktadırlar. İnsanlar hem yasaya mutlak bir rıza
göstererek güvenli ve uyumlu davranışlar ortaya koymaktadırlar hem de yasayı ihlal ederek kendilerini sınamak istemektedirler. Kimi
zaman yasaları ihlal etmekten kaynaklanan
mutluluk isteği, yasakların yaptırımlarından
kaynaklanan korkulara baskın çıkmaktadır.
Bu, insanların yasağı çiğnemeye olan düşkünlüklerinden elde edilen bir hazdır.
Totem; tehlikesiz ya da tehlikeli veya korkulan bir hayvan, nadir olarak bitki veya su,
yağmur gibi doğal bir güçle; klan üyelerinin
ve grubun ilişkisini gösteren bir kavramdır (a.y.:13). Totem başlangıçta grubun atasıdır. Koruyucu ruh, iyilik kaynağı, kahin,
başkalarını ürküten ama kendi evlatlarını
kollayan bir güçtür (a.y.). Toteme bağlılık
tevarüs ederek kuşaklar boyu korunur ve egzogami yasası totemin ayrılmaz bir parçasıdır (a.y.:15). Zira kabile üyeleri aynı atanın
evlatlarıdır ve aralarındaki bağı bu kardeşlik
oluşturmaktadır(a.y.:145). Totemizm, “ya-
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sağa gösterilen riayetin sarsılmazlığında ve
kısıtlamaların yaygınlık ile genişliğinde kendini belli” (a.y.:147) etmektedir. Toteme bağlı
klan üyelerinin benimsediği bu inanç, egoist
duyguları bastıran bir yardımlaşma duygusu geliştirmektedir ve bağ, günümüzün “aile
bağlarından daha güçlüdür” (a.y.). Bununla
birlikte bu duygu, bireylerde oidipus kompleksi denilen bir eğilim yaratarak libido’da
enerji birikimine yol açmaktadır. Kişinin
ambivalent oluşu, totem ve yasaklara itaat
gibi itaatsizliğe de neden olmaktadır. Klan
üyeleri arasındaki dini ayinler veya kurbanlar bu itaati pekiştirme ve gerektiğinde zorla benimsetme amacına hizmet etmektedir.
Zira oidipus kompleksi kimi zaman ‘baba’
varlığını veya mevcut otoriteyi tehdit eder
bir hal almaktadır. “…aynı objeye hem kin,
hem sevgi duygusuna sahip olma”(a.y.:217);
özelde baba otoritesine genelde muktedir otoriteye rızayı sağladığı gibi, kimi zaman fiilen,
kimi zaman da hayali olarak, otoriteyi yıkıp,
yok etme duygularının tatmin edilmesine de
vesile olmaktadır(a.y.:221).
Demek ki totem ve tabu geçmişteki klan üyelerinin itaat ve itaatsizliklerinin kökenini anlamamızı mümkün kıldığı gibi, bugünkü insanlarının itaatkar veya isyankar, ahlaklı veya
ahlaksız oluşunu anlamamız açısından da yol
gösterici bir özellik taşımaktadır.

soyun değil, simgesel bir etiketlemenin göstergesi olarak anlamak gerektiğine dikkat
çekmektedir (Kösemihal, 1971:114). Totem
fikrinin bir ayrıştırma olduğunun, belirli bir
klanın başka klanlarla farkının totem aracılığı
ile açığa vurulduğunun belirtildiği Durkheim
incelemesinde, “ilkellerin eşyayı, evreni sınıflamaları, dünya görüşleri, ırk ve coğrafya
özelliklerinden bağımsız olarak, sadece totem inançlarıyla sıkı sıkıya ilişki halindedir”
denilmektedir (a.y.:120). Bu tasnif fikri, bir
düşünce eseridir ve bunu sadece insan kafası yapabilmektedir. Bu ilkel sınıflandırmalar
aynı zamanda din düşüncesini doğurmuştur
(a.y.:121). Zira totem kendi başına kutsal değildir. Onu kutsayan, hayalgücü ile ona yüklenen simgesel anlamdır (a.y.:132). Anlam
ile nesneyi, yani; toteme yüklenen değerler
manzumesi ile, o değerleri cisimleştirdiğine inanılan klanı bir araya getirip bütünleştirdiği, somutlaştırdığı için totem kutsal
sayılmaktadır(a.y.:133). Totem aracılığı ile
gerçekleştirilen bu birliktelik, bir araya getirme ve bütünleştirme sayesinde toplumsal
varlık, var olmaktadır. Totemin kutsallığı
onun doğasında var olan bir kutsallık değildir.
Bu kutsallık, totemin dolayımı ile var edilen
topluluğun kutsallığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla toplumun kuruluşu simgesel
olarak totem aracılığı ile kurgulanıp inşa edilmektedir (a.y.:138).

Totemin ata olarak kabul edildiğini belirten
Durkheim, farklı olarak, totemi; kan veya
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“Bizim bugünkü mantığımız bu ilkellerin
mantığından çıkmıştır. Bugünkü bilimin tanımlarıyla, ilkellerin açıklamaları arasında
bir öz farkı yoktur(a.y.:139).
Strauss da totemi toplumun kurucu unsurları arasında görmektedir. Nesne ile kavramın
birlikte oluşturduğu anlam, düşünce ile olay
arasında bir bütünlük oluşturmaktadır. “Düşünce böylece görgül çeşitlilikten kavramsal
yalınlığa, sonra da kavramsal yalınlıktan anlamsal birleşime doğru (Strauss, 1984:150)
gitmektedir. Strauss’a göre totem, kabile üyeleri arasındaki ve kabileler arasındaki doğal
ve kültürel etkileşimlerle iletişimi anlayabilmek için dikkate alınması gereken dilsel bir
göstergedir. Onun “çözümlemelerin”nden
çıkardığı “sonuç”, ilkellik dilindeki totemin “ilkelliğin tam karşıtı olan” toplumsal
tabakaların içinde de yer almış olmasıdır
(a.y.:149). İnsanı hayvandan ayıran kültür, totem ve dil gibi göstergesel sistemler aracılığı
ile toplum ve doğa arasında bir denge oluşturmaktadır. Aynı denge, toplum içindeki bazı
statülerin, katmanların, kesimlerin kendilerine özgü totemleri aracılığı ile toplum içinde
de kurulmaktadır. Dolayısıyla her toplumsal
unsurun bir totemi olabilir. Ama bunlar kargaşaya, çatışmaya, ayrışmaya neden olmaz.
Bu totemlerin toplumsal unsurlar arasındaki
ilişkileri düzenlemeye, dengeyi ve tesanüdü
oluşturmaya yönelik işlevleri bulunmaktadır.
Sözgelimi hayvanın beslenmesi içgüdüseldir.

Ama insan büyük ölçüde kültürel ilkelere,
kurallara uygun olarak beslenmektedir. Üretim, tüketim, yönetim, dayanışma, tapınma,
savaş, göç ve daha pek çok toplumsal işlev ve
mobilizasyonda bu kültürel ilke ve kuralları,
dahası bu ilke ve kurallardan birisi olan totemizmi görmek mümkündür.
Totemi var eden, doğada ve kültürde var olan
benzerliklerdir(a.y.:135). Hayvan veya bitki
ya da doğal bir olay; yani doğal çevredeki bir
faktör, totemin oluşumuna esin kaynağı olmaktadır. Ama bu totemler, kültürel bir varlık
olan toplumsal unsurlara göre, hatta toplumsal katmanlara göre nitelenip, çeşitlenmektedir. Bu bir etkileşim sürecidir. Hem toplumsal
varlıktan etkilenmektedir hem de toplumsal
kültürü modifiye eden bir kaynak olarak toplumu etkilemektedir. Toplum ile doğa arasındaki, denge ve ahenk bu şekilde oluşmaktadır. Bütün insanlar aynı doğal çevreye tabi
olma açısından birbirine benzemekle birlikte,
totem gibi göstergesel sistemler kurucu unsur
olarak devreye girdiği içindir ki, toplumlar/
topluluklar birbirlerinden faklılaşmaktadırlar.
İçevlilik ve dışevlilik konusu bunun anlaşılır
kılınması ve klanlar arası ilişkilerin anlaşılması açılarından önemlidir. Kadın, besinler
gibi değiştirilebilir bir araçtır. Onun benzer
özelliği doğurganlıktır. Bütün canlı varlıklarda cinsellik içgüdüsel olmasına karşın, insan
varlığında kültüreldir. Bu yüzden de klan içi
cinsel ilişkinin yasak veya serbest olması,
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klanlar arası kadın değişiminin kurallara tabi
olması ve dahası evliliğin kurumsallaşması
kültüreldir (a.y.:142). Doğal olarak her yerde
benzer olan cinsellik, kadın değişimi söz konusu olduğunda, kültürel bir form olan totem
tarafından belirlenmektedir (a.y.:144). Dolayısıyla besin ya da başka bir doğal değişim
aracının takasından, totem aracılığı ile kadın
takası farklılaşmakta(a.y.:146) hem klanlara
özgü olmakta hem de klanlar arası ilişkileri
düzenlemektedir.
VAR OLANI DÜZENLEME ve YENİDEN
DÜZENLEME
Özel olarak toplum (ve insan) bilim ve genel olarak sağlık ve fen bilimleri söz konusu
olduğunda hemen hemen tüm yöntem bilim
kitaplarında bilimi üç kavram karakterize etmektedir: Description, explication ve prediction. (Gökçe, 1988:11; Sencer, Irmak, 1984
:3; Güven, 1991: 3-4; Kümbetoğlu, 2008 :17;
Resnik 2004 :63) Bu kavramlar bilimi karakterize etmekle birlikte, bazı kuşkulara da yol
açmaktadır.
Belirli bir takım kavrama ve tanıma çabalarımızın ürünü betimlemelerimizi (description),
ilişkilendirmelerimizi sınayarak, elde ettiğimiz açıklamalarımızla (explication) destekledikten sonra, ortaya koyduğumuz kuram ve
paradigmalarımızla öngördüğümüz tahminlerimizi (prediction), gündelik yaşamdaki “dil
oyunları”nın tuzaklarından kurtarmayı nasıl

başaracağız? Ya da tüm bu çabalar bir din
adamı veya kahin çıkarım (prediction)larından, kehanetlerinden neden daha ayrıcalıklı
olsun? Yahut da, doğal-sosyal yaşamın gerçekliklerinden esinlenmiş, doğal gerçekliklere istinat ediyor veya onların testinden geçmiş
olsa bile, tüm bilimsel üretimler birer epistemolojik hakikatler olduğuna göre; dış dünya
gerçeklikleri ile bilim insanlarının iç dünya
hakikatlerinin örtüştüğüne dair güvenilir ve
geçerli bir iddianın, uygunluğu ve tutarlılığını kanıtlayabilecek ne gibi imkanlarımız var?
Kuşkusuz ki bütün bu sorular, daha doğrusu
her bilimsel disiplinin kendi kuramsal alanı
için söz konusu edilmek üzere, bilimi karakterize eden bir ilke olarak, critic kavramını
ilave etmek gerektiğini telkin etmektedir. Ayrıca etik kavramı da bu bağlamda ilave edilmelidir. Zira bu kritikler, etik vaaz ve deontolojik tavsiyeler; her bilimsel disiplinin disipline olmasını, alanının belirlenmesini, kapsam
ve sınırlarının takdir edilmesini, güzergah ve
rotasının tayin edilmesini sağlamakta ve hatta
iş, işlev ve görevlerini belirleyen normatif bir
çerçeve sunmakta, epistemolojik bir zemin
oluşturmaktadır. Nitekim, bu bölümde incelenen mitolojik metinler ile totem ve tabular,
birey ve toplulukların gündelik hayatlarını
kolaylaştırdığı gibi, ilkel insan için norm ve
bilgi kaynağı olma özelliği de taşımaktadır.
Özelde toplum bilim ve genelde insan bilimleri için söz konusu olmak üzere, bilimsel il-
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kelerin neler olması gerektiği tartışması açıldığında, sembolik etkileşimin doğasını (kendisine özgü gerçekliğini) anlatmak için Blumer (1969, :2-6)’ın öne sürdüğü üç önermeye
(premises) dikkatleri çekmek gerekmektedir.
Bunlar (1) çevrelerindeki varlıkların onlarda
bıraktığı izlenimlere göre insanlar belirli tavırlar geliştirirler, (2) bu izlenimler etkileşimlerle oluşturulan anlamlardır, (3) bu anlamlar
sürekli yeniden yorumlanarak işletilir ve değiştirilir. Bu önermeler tüm bilimsel alanlar
için söz konusu olan bilimsel ilkeleri anlatan
beş kavrama (description, explication, prediction, critic, ethic); insan (ve toplum) bilimleri söz konusu olduğunda, inspection ve
exploration kavramlarının da eklenmesi gerektiğini gündeme getirmektedir. Buna göre
ilkin bilimsel araştırmalar, dış dünya gerçekliğinin denetimine sürekli açık bırakılmalı ve
nüfuz edici paradigmaların, makro bakış açılarının ve meta tahkiyelerin kıskacından toplumsal gerçeklikler korunmalıdır. İkinci olarak bilimsel araştırmalar (etüde, recherche,
investigation), belirli bir zaman ve makana
özgü serimlemeler-sergilemeler (exploration)
ve hatta değerlendirmeler ve yorumlamalar
(interpretation)dır. Bu anlamlandırmalar sona
erdirilemeyen ucu açık çabalardır. Hem dış
dünya gerçekliği bir diğer “bakış”a kendini
“farklı” gösterebilir hem de bir diğer bakış,
dış dünya “görünüş”üne farklı bir bakışla bakıyor olabilir.

Bugün, ciddi barikatlar ve handikapları geçerek ulaştığımız bu evreye “yabanıl” topluluklar, belirli bazı oluklar ve oyuklardan geçerek
ulaşmanın bir yolunu, kanaatimize göre bulmuşlardır. Strauss (1986:32), yabanıl toplulukların bu yol bulma becerisinin, “…güney
rüzgarına üstünlük kurmaya çalışan ve başaran bir tırpana balığı hakkındaki Batı Kanada
Mit”inde somutlandığına değinmektedir:
“Öykü insanlık öncesi dünyada, yani insan
ve hayvan arasındaki ayrımın tam olarak belirlenmediği, varlıkların yarı insan, yarı hayvan olduğu zamanda geçer. Varlıkların hepsi
rüzgardan yaka silkiyordu, çünkü rüzgarlar,
özellikle de kötü rüzgarlar durmadan esiyor,
avlanmalarını ve sahillerdeki kabuklu deniz
hayvanlarını toplamalarını olanaksızlaştırıyordu. Böylece rüzgarla savaşmanın ve onları daha terbiyeli davranmaya zorlamanın gerekli olduğuna karar verdiler. Böylece birçok
insan-hayvanın ve hayvan – insanın katıldığı
büyük bir saldırı sonucu Güney Rüzgarı yakalandı; tırpana balığı da bu yakalama işinde
önemli bir rol oynadı. Güney Rüzgarı, ancak,
her zaman değil de zaman zaman ya da belirli dönemlerde esmeye söz verdikten sonra
serbest bırakıldı. O zamandan bu yana, Güney Rüzgarı ancak yılın belirli dönemlerinde
ya da iki günde bir eser, geri kalan zamanlarda insanlar işlerini yapabilirler” (Strauss,
1986:33).
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Strauss (1986:33)’a göre “…bu öykünün hezeyan halinde bir kafanın saçma ve tuhaf yaratımı olduğunu söyleyerek kendi kendimizi
tatmin etmeye kalkmamalıyız.” Bu materyal,
tırpana balığının iki özelliğine dikkat çekmektedir. Bütün yassı balıklar gibi tırpana
balığının altı kaygan sırtı serttir. Bu sayede
savaşta kolaylıkla düşmanlarından kaçabilir. Zira o yukarıdan ve aşağıdan çok büyük,
yandan çok ince görünür. Düşmanı onu üstten
ya da alttan bakıp zıpkını ile kolayca avlayacağını zannederek hamle yaptığında, ya yan
döner hamleden kurtulur ya da yumuşak karnına saldıran avcıdan kayarak kaçar. Bu özellik, ava hangi açıdan bakıldığı gerçeğine bizi
ulaştırır. Yandan bakınca tırpana balığı ince,
çok küçük ama zor hedef görünür, aşağıdan
veya üstten bakıldığında iri ama kolay hedef
görünür.
Dolayısıyla yabanıl bir topluluğun ürettiği
bu mit; olay veya olgu ya da duruma bilim
insanının bakış açısına göre, dış dünya gerçekliğinin kendini ona öyle göstermesini öykülemektedir.
Bu örneği dijital teknolojiye ilişkin çıkarımlarda bulunmak için yorumlayan Strauss,
(1986:34) “ampirik açıdan” demektedir, “bir
balığın bir rüzgarla savaşa girmesi bütünüyle yanlış ve olanaksız olmasına karşın mantıksal açıdan… anlaşılabilir”. Tırpana balığı
imgesel olarak algılandığında, onun, iki değişkenli bir operatör gibi işlediği kavrana-

bilir. Balık, mantıksal açıdan çift değişkenli
bir sorunla ilişki içindedir. Güney rüzgarı ise
her gün eserse yaşam yok olur, bir gün eser
bir gün esmezse yaşam mümkündür. Dolayısıyla, gözlemlendiğinde anlamlı olmayan bir
örnek, muhakeme edildiğinde, mantıksal açıdan doğru ve tutarlı bir veri sunabilir.
Sonuç olarak Strauss’un yorumlamalarına
göre yabanıl insan, 0 ile 1 arasında işletilen
bugünkü dijital teknoloji veya “evet” ile “hayır” arasında gidip gelen, hem “evet” hem de
“hayır” anlamına gelecek mantıksal çabalar
ortaya koymaktadır. Mitolojinin örneklerinde olduğu gibi mantıksal çabalar (zeka,
akıl, mantık ve bilinç işlemleri); imkansızın
mümküne dönüştürülmesi için bir araç olarak
kendini belli etmektedir. Demek ki, çevresine uyum sağlama konusunda maharetli olan
insan varlığı, mantıksal çabaları aracılığı ile,
çevresini kendini uydurma söz konusu olduğunda da aynı mahareti ortaya koyabilmektedir.
Kısacası bu örnek, daha da özgün bir yoruma
konu edildiğinde şöyle bir anlamlandırma söz
konusu olmaktadır: İnsan varlığı kendisini ortalama insandan daha farklı, doğa üstü güçleri olan bir varlık olarak hayal edebilmektedir.
Bu tahayyül, belirli bir form ve içeriğe kavuşturularak tasavvura dönüştürülmekte ve artık,
belirli bir zekanın ürünü olan bu tasarım veya
taslak, her kabile üyesi tarafından algılanabilir bir hale getirilmektedir. Bu varlığın birta-
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kım hayvan-bitki ya da doğa olayına benzetilerek somutlanması ve elbette bu somut varlığa birtakım iş, işlev ve görevler, misyonlar
yüklenmesi akılla gerçekleştirilmekte ve bu
üretimler, mantık becerileri ile anlatılabilir,
anlaşılabilir, taşınabilir, aktarılabilir simgesel
düzeneklere dönüştürülmektedir. Nihayetinde kabile üyeleri tüm bu üretimden haberdar
kılınarak bilinçlendirilmektedir. Esasında
tüm bu artefact diyebileceğimiz üretimler,
günümüzün bilimsel üretimlerinden farklı
değildir.
İnsan varlığı öteden beri çevreye uyum sağlamaya çalıştığı gibi çevreyi kendisine uydurmaya da çalışmaktadır. Bütün disiplinlerin
pragmatik boyutu çevreye uyarlanma çabaları kadar çevreyi insan varlığına uyarlama çabalarını da tanımlamaktadır. Bilim; var olanı
anlama, kavrama ve ona vakıf olma çabaları
olduğu kadar; var olanı farklı biçimde anlama, kavrama ve ona, değiştirilmiş haliyle vakıf olma çabalarını da kapsamaktadır. Bilimsel modellerle, taslaklarla, tipolojilerle; var
olan temsil edilmeye çalışıldığı gibi, var olması gereken de temsil edilmeye çalışılmaktadır. Sonuçta bilim, pragmatik boyutun yanı
sıra, kritik ve etik boyutuyla da işlenmeyi ve
işletilmeyi gerektirmektedir ki; Strauss’un
spota aldığı örnekten anlaşıldığı kadarıyla,
yabanıl topluluklarda bu beceriyi, yani, belirli bir mantıksal işlemle toplum ve birey gibi,
doğanın işleyişinin de değiştirilmesi gerekti-

ğini anlamışlar ve bunu çeşitli mitolojik metinler olarak zapta geçirip günümüze kadar
ulaştırmışlardır.
SONUÇ
İnsani bir üretim olan bilimsel eserlerin, sadece belirli bir döneme veya belirli bir medeniyete ait olduğu ya da ekin ekmeyi öğrenmek gibi, insanlık tarihinin belirli evresinden
itibaren bilimsel eserlerin ortaya konulduğuna dair iddia, artık geçerli bir iddia değildir.
İçinde yaşadığı çevresel koşullara uyum sağlamak, ilk kez karşılaştığı kimi durumları anlamlandırmak, yasaklar koymak veya düzenlemeler yapmak amacıyla, çeşitli göstergeler
kullanarak, üretim faaliyetlerinde bulunmaya
başladığı andan itibaren insanoğlu, bilimsel
eserler de ortaya koymaya başlamıştır. Mitolojik metinler, totem ve tabu gibi günümüze
kadar ulaşmış bulunan eserler bu bağlamda
bilimsel bir anlam içermektedir.
İnsanın imal ettiği bu üretimler, geçmişten
günümüze, o zamanların özelliklerini yansıtan bilgi kaynakları özelliği taşımaktadır. Bu
göstergeler; ilk insanın istekleri, inançları,
ideolojileri, korkuları, kısacası yaşam biçimine dair izleri taşımaktadır. Bunu, ussal ve
mantıksal bir çabayla ortaya koymuşlardır.
Kültürel ögeler; tabu, totem, dil gibi göstergesel sistemler aracılığıyla toplum ve doğa
arasında bir denge kurmuşlardır.
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Mitolojik metinler ile totem ve tabular, birey
ve toplulukların gündelik yaşamlarına yön
vermekle kalmamış, ilkel insan için düzenleyici ve dengeleyici norm ve bilgi kaynağı
olma niteliği de taşımıştır. Geçmişten günümüze intikal eden, insana ait bu üretimler (artefact) aracılığıyla gelen bilgilerin, gerçeklikleri ve doğrulukları tartışmalı olsa da, bugünkü bilim dalları ve disiplinlerin ilk örnekleri
olduğu görüşü, birçok araştırmacı tarafından
kabul görmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Scientific studies are the result of two basic needs. The first one is to make life safe and comfortable and the second one is to comprehend the world. Science is as old as the history of
humanity because it is the result of efforts to discover nature and to dominate it. According to
this, science cannot belong to a specific time period of history nor a civilization. The claim that
scientific studies existed after a period of human history like learning cultivating is no longer
valid. As a human poduction scientific studies are not belong to a specific period of time nor a
civilazition. From the moment that human being started producing by using various indicators
, they started performing scientific studies. Their aims were adapting environmental conditions
in which they lived, giving meanings when they encountered with events and condition for the
first time , placing bans and making arrangements. In this context, studies coming from the past
such as mythological texts, totem and taboo have a scientific meaning. In this examination, it
is problematized whether some artefacts which are produced through the human history can be
regarded as a scientific work or not. It means that, cultural productions of primitive ages are
not composed of provincialism, full of mistakes and misleading data, delusions and surmises
if it is compared with the present day. This information has been produced by the method of
abstracting the concrete things and idealizing them. It is transformed into comprehensible and
alienable forms by reducing that abstraction again to a concrete symbolic mechanism and even
to a symbolic object. These productions are sacred indicators such as myths, totems, taboo and
so on. Scientifically, these indicators are not negligible and unnecessary information that we
can turn our back to; but rather, they are scientific information that we are stranger to and that
include quite sophisticated content that we have difficulty to understand and give meaning.
These human productions have the characteristic of knowledge sources which reflecting the
features of that times from past to present. These indicators carry the traces of wishes, beliefs,
ideologies, fears of primitives; in brief they carry traces of lifestyles. They have performed that
by making effort rationally and logically. Cultural elements had a balance between society and
nature by semiotical systems such as taboo, totem and language. Mythological texts, totems
and taboos not only directed individual and communities in their daily lives but also they are
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regulatory and balancing normes and information sources for primitive man. The information
of these productions (artefacts) coming from the past are accepted as first examples of today’s
science branches and disciplines by many researchers, even though their authenticity and accuracy are controversial. Based on this preliminary admission, the hypothesis of this study is
formulated in that way: Produced information with the purpose of socialization, coordinating,
legalizing, meeting requirements of daily life, describing the nature, evaluating the past and
estimating the future are scientific studies of primitive societies. In accordance with this hypothesis, this study aims to reveal the opinion that science and scientific information which is the
source of science are inherited from primitive societies to present day by various linguistic artefacts. The results of examination can be summed up in that way: Mythologic texts; (1) invent
different tools and equipment to make daily life easier, (2) contain information for diagnostic
and medical purpose, (3) function as legislation, judgment and penalization mechanism, (4) are
utilized as socialization and legalization instruments, (5) are used for psychological motivation
and sometimes for the purpose of psychotherapy, and (6) predict some reasoning methods. As
linguistic indicators totems and taboos undertake the function to transform individual selfishness into self-abnegation in the name of community. On the one hand, they describe what is
sacred and valuable on the other hand they keep the clan members away from the dangerous
and detrimental things. By this way, they undertake the function of social control mechanisms.
Totem and taboos which present taxonomies and categories to their members are used as evaluation criteria. As it is seen in the example of skate fish, artefacts of primitive periods present
examples of transforming ontological facts into epistemological facts. These examples have
been designed as a model or prototype. According to this design, it has been tried to change and
coordinate the external world.

135

UHİVE

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCH

MEDYA GÖSTERİSİ VE BİREYLERİN METALAŞMASI:
‘BU TARZ BENİM’ YARIŞMASI (1)
MEDIA SPECTACLE AND COMMERCIALIZATION OF
INDIVIDUALS:‘THIS IS MY STYLE’ FASHION REALITY SHOW
Tuba ÇETİNBAŞ
Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya Çalışmaları, İstanbul / Türkiye

Abstract: The reality shows and competitions,
which are a product of media demonstration, are
more popular when individuals are participating
in it. The individuals come out of the ordinary
by suddenly becoming ‘famous’ by such competitions on the television, and for the people who
can not influence the media world with their successes or failures in the competitions, a public
opinion is formed rapidly and the contestants frequently show themselves up in the media like being touched with a magic hand. These people who
are in the media for a long time are bring up to
the top of the agenda, and every step they take is
becoming ‘news’, become commodified increasingly, so that they are mentioned by the media,
and public. This study looked at how the media
created a public process for the most phenomena
persons of ‘It is My Style’ (now changed name:
‘Here is My Style’) programme. In this study, has
been using content analysis for the programme,
and giving some examples from the social media.

Öz: Medya gösterisinin bir ürünü olan reality
şovlar ve yarışmalar, halktan bireylerin katılımcı olduğu zamanlarda daha fazla rağbet görmektedir. Halktan bireyler, televizyonlardaki bu tür
yarışmalar sayesinde sıradanlıktan çıkıp, aniden
‘ünlü’ konumuna gelmekte, yarışmalardaki başarıları veya başarısızlıkları medya dünyasını etkilemeyen bu kişiler için hızla bir kamuoyu oluşmakta, yarışmacılar kendilerine sihirli bir değnek
değmişçesine medyada sıkça boy göstermektedir.
Uzun süre medyada yer alan bu kişiler gündeme
oturtulmakta, attıkları her adımla ‘haber’ olup,
tabir-i caizse kamuoyunu meşgul etmekte ve giderek metalaşan bireyler haline gelmektedir. Bu
çalışmada, ‘Bu Tarz Benim’ (artık ‘İşte Benim
Stilim’) programının en fenomen üç yarışmacısı
için medya tarafından nasıl bir kamuoyu süreci
oluşturulduğuna bakılmıştır. Bu kişilerin giderek
nasıl metalaştığı, programın içerik analizi ve sosyal medyadan örneklerle sunulmaya çalışılmıştır.
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GİRİŞ
Özel televizyon kanallarının asıl amacı ticari
kazanç olduğundan bu kanallarda genel olarak, görsel olarak renkliliğin yanı sıra kalıcılık yönünden zayıf olan eğlence programları
revaçtadır. Bu programlar içerisinde en çok
rağbet görenlerin, para ya da ticari mal vaat
eden, fiziksel yarış, yemek, moda, evlilik
gibi birçok temanın hâkim olduğu “sıradan
yani halktan bireylerin katıldığı” programlar
olduğu söylenebilir. Bu rağbet, yarışmaların
reyting oranından, medya ve sosyal medyaya
hangi sıklıkla konu olduğundan açıkça anlaşılabilir. Hal böyle olunca, sıradan insanların
yer aldığı programlar, her zaman ilgi görmektedir. Yarışmacı ister başarılı ister başarısız olsun, üslubuyla, giyinişiyle, hal ve tavırlarıyla
ve hatta özel yaşamıyla bir şekilde ön plana
çıkmakta/çıkarılmakta, akabinde zaman zaman hem halk hem medya tarafından benimsenebilmekte, üzerine sayısız konu bulunup
konuşulabilmekte, yarışma sırasında veya yarışma sonrasında çeşitli teklifler alıp, bir meziyeti olmadan dahi bu kişiler gündeme oturmakta/oturtulmaktadır. Böylece o bireyler
metalaşmakta, medyada sıkça yer edinmekte
ve kişinin lehine/aleyhine medya tarafından
bir kamuoyu oluşturulmaktadır.
Çalışmanın ikinci bölümde, televizyon toplumu ve medyatiklik başlığı altında televizyonda hipergerçek bir dünya, medya gösterisi,
kamuoyunun gücü, metalaşan sıradan birey-

lerin medyatikliği konuları kuramsal çerçevede ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, bir medya gösterisi ışığı altında, 2015 yılında Show
TV’de her gün gündüz kuşağında yayınlanıp
Cumartesi geceleri eleme heyecanı yaşatan,
güncel bir ekran fenomeni olup takipçi sayısı
giderek artan, kadınlara sözde ‘nerede nasıl
en şık giyinilir?’ temasını aşılamaya çalışan
‘Bu Tarz Benim’ yarışmasının gündem etkisi,
hem bireysel çabalarıyla hem medya tarafından öne çıkan/çıkarılan yarışmacılar Ayşenur
Balcı, Nur Bozar ve Özlem Özden’in medyatik oluşu, bu bireylerin giderek nasıl metalaştığı, programın içerik analizi ve sosyal medya
örnekleriyle sunulmaya çalışılacaktır.
İçerik analizinde, 1. olan yarışmacıya 100bin
büyük ödülün verildiği ‘Bu Tarz Benim’ yarışma programı hakkında bilgi, bu gösteri
dünyasında dönemin fenomenleri olan yarışmacıların medyatik olma sürecine dair kesitler, bu süreçte medya tarafından nasıl bir kamuoyu oluşturulduğu ele alınacaktır. Son aylarda Türkiye’de rağbet gören ve moda teması
altında magazin ağırlıklı olup birçok TV kanalında farklı içeriklerle yayınlanan, sıradan
bireylerin katıldığı yarışma programlarının
toplumun büyük bir kesimi tarafından ilgiyle
izlendiği göz önüne alınırsa, bu durumun incelemeye değer olduğu söylenebilir. Özellikle, güncel bir gösteri toplumu sunan ‘Bu Tarz
Benim’ (şimdiki adıyla ‘İşte Benim Stilim’)
adlı programın, ‘moda’ temasından çok ma-

137

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z19
ID:344 K:403
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

gazin ağırlıklı olduğu, içeriği ile her yayında
bir gündem yarattığı, özellikle dönemin bu
üç yarışmacısının medyada sıkça yer aldığı
göz önüne alınırsa, topluma nasıl bir gösteri
sunulduğunun ve bireylerin medya tarafından
nasıl metalaştırıldığının incelemeye değer
olabileceği belirtilebilir.
TELEVİZYON ve MEDYATİKLİK
Televizyonda Hipergerçek Bir Dünya
Medya geçmişten günümüze, günübirlik, dönemlik ya da geçici süreli yıldızlar yaratmıştır. Özellikle, yarışma programlarında tanınan
bireyler genellikle geçici süreli medyatiklik
yaşamaktadır. Bu programlar, ilk kez 2001
yılında Show TV’de yayınlanan “Biri Bizi
Gözetliyor” programıyla başlayıp daha sonra
türevleriyle devam etmiştir/etmektedir. Sadece bireylerin yaşamlarını gözetleyen programlar değil; ‘En şık kadın nasıl olunur?’,
‘Hangi giysiyi nerede giymek gerekir?’,
‘Moda olan ve olmayan nedir?’, ‘Hangi aksesuarlar hangi giysilerle kombinlenir?’ vs. gibi
soruların yanıtlarını vermeye yönelik olarak
yayın hayatına başlayan ‘moda’ kategorisi altındaki yarışma programları da bu içerikten
ziyade, yarışmacıların zaman zaman akıllara
durgunluk verdiren abartılmış ‘gösteri’lerini
sunmaktadır. Bu tarz programlar, büyük ödüllerin yanında hipergerçek içerikleri ve şovları
aracılığıyla şan & şöhret de sunmaktadır ki
bu şan & şöhret, bu tür programlar yayın ha-

yatına başladığı andan itibaren yarışmacılara
akmaktadır. Denilebilir ki sıradan bireyler,
çeşitli konulu yarışma programlarıyla popülerleştirilerek bir TV izlencesi haline getirilmekte, abartılmış içerikleriyle dolu gerçeğin
bir yanılsamasıyla ekran karşısındakilere
kendilerini göstermekte, türlü türlü iş teklifleri alarak medya dünyasında kendilerine bir
yer edinebilmektedir. Bireyleri gerçek olamayacak kadar abartıp, sıradanlıktan çıkarıp,
onlara ün ve şöhret kapılarının ardına kadar
açılmasına olanak sağlayan kitle iletişim aracı, televizyondur.
Baudrillard, postmodern toplumlarda, sosyal
işlerin işleyişlerini temsillerin belirlediğini
savunur. Temsil, özellikle TV ve internetin
etkilerinin inanılmaz boyutlara ulaştığı, gerçek olanla imgenin yer değiştirdiğini ifade
etmek için kullanılır (Okçu, 2003) TV’lerde
çeşitli kodlarla izleyiciye sunulan şişirilmiş
programlar, müstehcenlikle aktarılmaktadır;
çünkü buralarda her şey, abartılmış olarak
sunulmaktadır. Baudrillard’a göre müstehcenlik, bir şeyin doğasının ‘abartılması’ olarak nitelendirilmektedir. Yani sistem, gerçeği
gizlemek maksadıyla her şeyi abartıp gerçeğin bir yanılsamasını yaratmaya uğraşmaktadır. TV’de, reklamlarda hem günlük yaşamla
hem de özel yaşamla ilgili her şey abartılmış
bir şekilde yayınlanmaktadır (Yıldıran, 2003:
208). Abartılan her nesne, bir tür fetiş nesneye dönüşmektedir ki bunun en güzel örnekle-
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rine Türk medyasında sıkça rastlanmaktadır.
Baudrillard’a göre medya, eğlence yoluyla
var olan bir düzen ideolojisini benimsetmeyi
amaçlar. Özellikle en etkili kitle iletişim aracı
olan TV, sunduğu oyalayıcı aktarımlarla ‘bilincin esir alınmasını’, ‘pasifizmi’, ‘zihinsel
ataleti’, ‘uyuşukluğu’, ‘mevcuta rıza göstermeyi’, ‘normal/sağlıklı/ortalama vatandaşlar
olmayı’ bize önerir (Aytaç, 2004: 131). TV
sayesinde bireylerin, gerçek yaşamda değil
de Baudrillard (2010)’ın da söylediği gibi
hipergerçek bir dünyada var olduğu vurgulanabilirken, artık hayali ve gerçek olanın ayrımının ortadan kalktığı dile getirilebilir (akt.
Durham ve Kellner, 2005: 454). Medyanın,
bu dünyanın başrolünde olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.
Medya Gösterisi
Medya, gösterinin insan yaşamını kuşattığı
yerlerden biridir. Medya, yarattığı kültürle
izleyicileri kendine çekmek, kar ve gücünü
artırmak adına her geçen gün değişik gösteriler üretmektedir. Guy Debord tarafından
geliştirilen ve 60’lı yıllarda ortaya çıkan
“Gösteri Toplumu” kavramı, özellikle toplum
ve kültür teorileri üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Günümüz yaşantıları, medya kültürü eksenindeki gösterilerle şekillenmektedir.
Medya gösterileri, günümüz toplumunun temel değerlerini biçimlendiren, bireyleri kendi hayat tarzına alıştırmaya yarayan medya
kültürü fenomenleridir (Kellner, 2010: 21).

Debord’a göre gösteri, görüntülerin toplamı
değil; görüntüler aracılığıyla insanlar arasında kurulan toplumsal ilişkidir (akt. Harris,
2012). Debord, gösteri kavramının, görünüşte farklı olayları geniş bir yelpazede sunduğunu belirtmektedir (akt. Garner, 2010).
Medya dünyası her zaman, izleyiciye soluk
alma fırsatı vermeden yeni gösteriler sunar
ve tüketim toplumu bireylerini büyüleme
amacı taşır. Debord’un, “Gösteri, tüketimin,
toplumsal hayatı tamamen işgal etmeye başardığı andır” sözü ışığında denilebilir ki günümüzde, bireylerin temel ihtiyaçları, yapay
ihtiyaçlarla şişirilmiş ve bu sahte ihtiyaçlar,
giderek daha çok artırılmaktadır.
Medya tarafından sunulan gösteri toplumlarında, eğlence ön plandadır. Bu kültürde
ticari teşebbüslerin başarılı olması için, eğlendirici olması gereklidir. Ekonominin eğlenceye dönüştürülmesiyle, TV, film, lunapark, kumarhane gibi eğlence şekilleri, ülke
ekonomisinin önemli kesimini etkisi altına
almaktadır (Kellner, 2010: 23). Ünlü kişiler
ve uzun yıllardır da sıradan bireyler, medya
gösteri dünyasında üretilip kullanılmaktadır.
Özellikle TV’lerde boy göstermek, eğlence,
moda, politika gibi alanlarda, ‘yıldız oyuncu’ olup halk tarafından tanınmayı gerektirmektedir (Kellner, 2010:25).Medya gösteri
dünyasında, özellikle polemik ve kavga gibi
olaylar kamuoyunun dikkatini çekmekte,
bunlara televizyon ekranlarında sıkça rastlan-
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maktadır. Sıradan bireylerin, TV’lerde milyonların gözü önünde yaşadığı olaylar, girdiği polemikler gibi medyanın ‘ucuz’ gösterileri topluma sunulmakta, bu yayınlar sanki
toplumsal bir sorunu yansıtıyormuşcasına
dikkatle izlenmekte, medya dünyasının sunduğu akıl almaz gösteriler zaman zaman gündeme damga vurmaktadır. Kellner (2010)’ın
da vurguladığı gibi medya gösterisinin özü,
baskın rol modeller, moda, görüntü ve kişilik
sembolleri sunan bir şöhret kültürüdür ve bu
kültür, tüm önemli sosyal alanları kuşatmıştır/kuşatmaktadır (a.y.:26). Televizyon, işte
bu medya gösterilerinin sergilendiği alanlardan sadece biridir.
Kamuoyunun Gücü
Kamuoyu, yaygınlaştırılan bir fikir doğrultusunda kamunun dikkatinin o yönde toplanmasını sağlamaktır. Böylece halk, o düşünceye yoğunlaşacaktır. İletişim Sözlüğü’nde
kamuoyu, “Halkın, kamusal ilgi konularına
ilişkin kanılarının toplamı; genel kamunun
üyelerinin siyasi konular ya da güncel olaylar
hakkındaki tutumlarının anlatımları” şeklinde tanımlanmaktadır (Mutlu, 1994). Günümüzde artık şu bir gerçektir ki kamuoyu, kitle
iletişim araçları tarafından oluşturulmakta,
yönlendirilmekte ve hatta yaratılmaktadır
(Gökçe, 2002, akt. Saygılı). Medya, belirlediği bir zamanda yapay polemikler, olaylar
yaratarak toplumun ilgisini çekecek konuları
bünyesinde barındırmaktadır. Medyada oluş-

turulan konular abartılarla halka servis edilir ve konu, bir süre sonra artık gündem dışı
kalır. Neumann (1998)’ın da belirttiği gibi,
kimi insan, kamuoyunu kendini gösterebileceği şan ve şöhret sahibi olabileceği bir alan
olarak görüp büyülenirken, kimi insan da kamuoyunun rezil olunabilecek bir alan olmasından etkilenmektedir. Buradan yola çıkarak
denilebilir ki kamuoyu, çok büyük bir güce
sahiptir.
Metalaşan Sıradan Bireylerin
Medyatikliği
Metalaşma, popüler kültürün bir getirisidir.
Popüler kültür, tüketim kültürüdür ve metalaşma da tüketim kültürüyle meydana gelen bir şeyleşme, değersizleşme durumudur.
Medya, her zaman popüler olanı sergilemek
istemekte, düşünce ve olaylara ticari meta
açısından yaklaşmaktadır. Her zaman fazla para kazanmak derdindeki medya, kendi
kültürüne sahiptir. Halktan kişilerin katıldığı
yarışma programlarındaki bireyler, popüler
kültürün etkisiyle medya tarafından metalaştırılmakta ve böylece bireyler, birer nesne
haline gelmektedir. Baudrillard, post-modern
kültürlerin üyelerinin metalaşmış bir kültür
tarafından çevrelendiğini dile getirmektedir
ki bu metalaşmanın, nesneleşen bireyleri de
içerdiği söylenebilir. Yerleşik kültürde insanlar ahlaki aktörler iken, metalaşmış kültürde
ise insanlar, tüketicilerdir (akt. Baran ve Suğur, 2012). İnsanlar arık bir birey olarak değil,
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metalaşmış bir obje gibi algılanmaya başlanmıştır. Televizyon ekranlarında yarışmacılar,
katıldıkları yarışmaların ardından kanal kanal
dolaştırılıp çeşitli televizyon programlarına
çıkarılmakta, kendilerine program sunuculuğu teklifleri gelmekte hatta ve hatta kişiler,
dizilerde boy göstermeye davet edilmekte,
kısacası bu kişiler kolayca ticari bir nesne konumuna yerleştirilebilmektedir. Bunun sonucunda da değersizleşen, sadece “ticari mal”
gözüyle bakılan, bir anda medyatik olup yine
bir anda sönebilen insanlar medya camiasında var edilmektedir.
Medyatik kişinin tanımı, medyada çok yer
alan, çok tanınan, çok bilinen kişidir. Medyatiklik çoğu zaman kısa sürer, geçicidir ve
başarısızlıkla sonuçlanabilir. Hem medyatik
hem başarılı olan bireyler de vardır; ancak
medyatik olmak, başarılı olmak demek değildir.
Popüler kültürün yayılmasında en etkili kitle iletişim araçlarından biri olan televizyon,
yarattığı yıldızları bir malzeme olarak görüp,
metalaştırıp tükettikten sonra yeni yıldız ve
program arayışlarına girmektedir. Bu kurmaca kahramanlar, aynen bir sabun köpüğü
görünümünde işlevleri bittikten sonra sönmektedirler. Tüketim kültüründe, her şey bir
kullanım nesnesi haline dönüştürülmekte ve
hızla tüketilmektedir. Sonuçta, sıradan kişilere kısa bir süreliğine de olsa gösteri toplumunun bir üyesi olma imkanı veren televizyon,

yarattığı yıldızları da hızla tüketmektedir.
(Karaduman, 2007).
Kullanım nesnesine dönüşen bireyler, gösteri toplumunda kendilerine biçilen rolleri
büyük bir ustalıkla yerine getirmektedir. Günümüz dünyasında, medyatik olmak çok kolaydır. Ünlü film yapımcısı ve ressam Andy
Warhol’un şu sözü, günümüz medya toplumunu tanımlar ve bugünleri özetler niteliktedir: “Herkes bir gün, 15 dakikalığına ünlü
olacaktır”. Neredeyse hemen her gün çoğu
TV kanalında, sıradan bireylere medyatikliğin kapılarını açan birçok program mevcuttur.
Bu programlara katılanlar anında medyatik
olmakta, daha program başladığı andan itibaren deyim yerindeyse ‘şöhret havuzu’nda
yüzebilmektedir. Belirli bir zamandan sonra
ise bu kişiler, gündemden düşerek yok olup
gidebilmekte; fakat gündeme gelmek adına
bulunulan söylemler veya yapılan işler de
yok değildir. Özellikle Türkiye’deki TV kanalları, sıradan bireylerin katıldığı yarışma
programlarına karşı ayrı bir tutum içindedir ki bu tutum, o bireyleri sıradanlıktan bir
çırpıda alıp daha önce de bahsedildiği gibi
‘spikerlik’, ‘oyunculuk’ gibi, bu mesleğe gönül vermiş olan insanların bu işin okulunu
okuduğu, bu mesleği ilerletmek adına çeşitli
kurslara gittiği ve oradaki teoriği alıp pratiğe
döktüğü yıllarca tecrübeler kazandığı mesleklere kondurmaktadır. Günümüzde medya
dünyasında bir yerler gelmek, bir beceri yeri-
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ne fiziki görünüş ve girilen polemiklerle çok
kolay sunulmaktadır. Kısacası medyatiklik,
bir balonun şişirilip sönmesi kadar anlıktır.
BİR MEDYA GÖSTERİSİ: ‘BU TARZ
BENİM’ YARIŞMASI
“Bu Tarz Benim” Dünyası
Yayınlandığı dönemde sunuculuğunu Öykü
Serter’in yaptığı, 15 Eylül 2014 günü yayın
hayatına başlayan program, uzun elemelerden geçirildikleri iddia edilen 13 genç kız
ile hafta içi her gün Show TV ekranlarında
izleyici karşısına çıkmıştır. 1. olan yarışmacıya 100 bin TL. para ödülünün vaat edildiği bu programın amacı, ünlülerin modacısı
olarak bilinen Nur Yerlitaş, Hande Yener’in
stil danışmanı olarak ünlenen Kemal Doğulu
ve modacı olarak tanınan Ivana Sert’in jürisini oluşturduğu, hafta sonları ise bu kadroya ünlü koreograf Uğurkan Erez’in de katıldığı bir programla, Show TV web witesi
(2014)’nde de belirtildiği gibi “Nerede, ne
giyilir, tarz nasıl yaratılır, en şık kadın olmak
zor mudur?” gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıp bunu kamuoyu ile paylaşmaktır.
Aslında programdaki 13 yarışmacı, her gün
kendi belirlediği konseptte giyinerek kendi
tarzlarını sunup, jüriden tam not alıp en çok
‘yıldızı’ toplama derdindeyken, ilk sezonu 20
Aralık 2014 Cumartesi gecesi sonlanan bu
yarışma başladığından final gecesine kadar
bazı yarışmacıların cesur giyinişleri, girilen

türlü polemikler, sunucunun da tabir-i caizse yaşanan atışmaları ateşlemesi, bireylere
‘moda’ dışında özel yaşamı kapsayan ajitasyonlu sorular sorulması ve neredeyse herkesin göz yaşı dökmesi, jüri üyelerinin bir
‘gösteri toplumu’na kendilerini ve yarışmacıları kurban etmesi nedeniyle bu program,
çeşitli sansasyonlar ile gündem etkisi yaratmıştır. Yarışmayı 1.likle bitiren ikizler Aycan
& Nurcan Şencan kardeşlerden çok, Ayşenur, Nur ve Özlem adlı yarışmacılar gündeme oturtulup, aylardır medya dünyasının baş
köşesinde kendilerine bir yer etmiştir. Bu üç
yarışmacının aksine ikizler, sadece program
temasına uygun ‘moda’ ışığında medyada yer
almıştır. Bu programda, her gün birbirinden
farklı stiller yaratılarak ve genel olarak alım
gücü yüksek olan bireylere uygun giysiler,
abartılmış hallerde izleyiciye sunulmuştur.
Yarışmacıların giydiği ve taktığı ürünler de
kendileri gibi fenomen olup özellikle sosyal
medyada bir gündem yaratmıştır. Bu durum,
Debord’un, “Gösteri, tüketimin toplumsal hayatı tamamen işgal etmeye başardığı andır”
sözünü kanıtlar niteliktedir.
Program, kitle iletişim araçlarının en belirgin
özelliklerinden biri olan ‘müstehcenlikle’ aktarılmıştır ki burada her şey, çalışmanın ikinci kısmında da değinildiği gibi Baudrillard’ın
deyimiyle ‘abartılmış’ olarak sunulmuştur ve
abartılan her nesne zamanla, fetiş nesnelere
dönüşmektedir. Baudrillard’ın TV yayını ta-
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nımından yola çıkıldığında, bir TV aktarımının sunduğu imgeler değil, topluma empoze
ettiği yeni yaşam tarzları olduğu düşünüldüğünde, ‘Bu Tarz Benim’ yarışmasının bu tanımlama için uygun bir örnek olduğu söylenebilir; çünkü bu program, kahvaltıdan kokteyle, sergiden mekan açılışı vb. gibi temalar
ışığında sosyal yaşamda “nasıl giyinmek gerekir?” sorusunun cevabını şaşalı halleriyle
sunan bir yayın olmuştur.
Kellner (2010)’ın da tabiriyle “baskın rol modeller, moda, görüntü ve kişilik sembolleri
sunan” bir medya gösterisinin en güncel ve
en popüler ürünü olan bu programın, günümüzde halen devam edip halkı oyalamasının
göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğu vurgulanabilir.
Ayşenur, Nur ve Özlem Metalaşıyor mu?
‘Bu Tarz Benim’in, gerek yazılı ve görsel basına gerekse sosyal medyaya yansımalarından olsun, mevzu bahis dönemin öne çıkıp
fenomen olan üç kişisi Ayşenur, Nur ve Özlem adlı yarışmacılardır. Neredeyse her program, yarattığı konseptlerdeki cesaretiyle yayına damga vurup o zamanlar 19 yaşında olan
Ayşenur Balcı, Bu Tarz Benim yarışmasının
en küçük yarışmacısı ve en uçarı kızı olarak
bilinmektedir. Platin sarısı kahküllü saçları,
griye kaçan mavi lensleri, değişik stillerdeki
ayakkabı ve aksesuarları, cüretkar giyinişi,
yaşına göre abartılı estetik operasyonları, mi-

mikleri ve konuşmaları, özel yaşamına dair
kesitlerle de bir gündeme oturtulmuştur. Yarışmanın daha ilk bölümünde ağlayan, ortalarında elenip daha sonra programa tekrar geri
davet edilen bu şahıs, sosyal medyanın popüler ağlarında yüzbinlerce takipçiye sahip olmanın yanı sıra yarışma dışında da medyada
yer alarak, çeşitli programlara konuk edilerek
bir medya gösterisiyle sunulmuştur. Ayşenur,
yarışmadaki performansından çok, Gazeteciler.com (2014) haber sitesinde de yer verildiği gibi, elendikten sonra hakkında çıkan
dedikodular ve popüler fotoğraf paylaşım
ağı Instagram’da yayınladığı fotoğrafları ile
de kamuoyunu fazlasıyla meşgul etmiştir ve
hala da etmektedir. Yarışmadan ilk elenişinden sonra, Show TV’de yayınlanan ‘Her Şey
Dahil’ adlı sabah programına 29 Eylül 2014
Pazartesi günü konuk olarak davet edilen Ayşenur Balcı, canlı yayında yaptığı erotik dans
ile yine birçok haber sitesinde kendine yer
açıp, medyada adından sıkça söz ettirmiştir.
Haberler.com sitesinde ‘Yarışmacı Dans Etti,
Herkes Bakakaldı’, Hürriyet.com.tr’de ‘Yarışmacının Dansı İzleyenleri Büyüledi’, Internethaber.com’da ‘Ayşenur Balcı’dan İlginç
Dans Şov’ başlıklarıyla verilen ‘haber’lerin
altına da Ayşenur’un dansının olduğu programdan bir kesit videosu eklenerek, bu genç
kız elense de onun için medya gösterisinin
devam ettiği/ettirildiği kamuoyunun huzuruna sunulmuştur ve bu kişi, metalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. TV’nin ya-
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rattığı yıldızlar birer malzeme olarak görülüp,
metalaştırılmakta ve bu tüketim kültüründe,
Ayşenur Balcı örneğinde de görüldüğü gibi
her şey, bir kullanım nesnesi haline dönüştürülmektedir. Akabinde de hızla tüketilmektedir. Karaduman (2007)’ın da dile getirdiği
gibi, sıradan kişilere kısa bir süreliğine de
olsa gösteri toplumunun bir üyesi olma imkanı veren televizyon, yarattığı yıldızları da
hızla tüketmektedir. Baudrillard’ın deyimiyle
bireyler, bir metalaşma ve nesnelleşme dönüşümü içindedir. En çok tıklanan dans videosu
dışında, Ayşenur’a ait başka başka ‘medya
malzemeleri’ de yine birçok web sitesinde
yayınlanarak, elenen yarışmacı için kamuoyu
oluşturulmaya devam edilmiştir. 2013 yılında
‘Otisabi’ adlı bir dizinin 4.bölümünde ‘sexy’
bir sekreter rolünü canlandırdığı videosu ortaya çıkarılan Ayşenur’un o görüntüsü de
‘Ayşenur Balcı, Erotik Sahneleriyle Konuşuluyor’ başlığı ile Sözcü Gazetesi web sitesinin 5 Ocak 2015 tarihli magazin sayfasında
ve birçok haber sitesinde kamuoyuna sunulmuştur. Hiçbir vasfı olmadığı halde sadece
medyatikleştirildiği için Okan Bayülgen’in
sunduğu ‘Dada Dandinista’ adlı programın 3
Ocak 2015 Cumartesi tarihli yayınına davet
edilip, Okan Bayülgen’in “Senin dansını da
bir görelim” daveti üzerine kalkıp canlı yayında, yine bilinen ve kendisini gündemden
düşürmeyen dansını eden Ayşenur, yarışmadan elenmesine, yarışmanın bitmiş olmasına
rağmen birçok ‘kader arkadaşı’ gibi gösteri

dünyasında bir ‘popüler kültür’ nesnesi olup
kullanılmaya devam edilmiştir. Sadece süper
mini bir elbise giyip, erotizmi çağrıştıran hareketlerle 1 dakika 30 saniyelik sözüm ona
bir ‘dans’ videosu ile soluksuzca gündeme
taşınan, katıldığı yarışma programı sonrası
dj’lik teklifleri alıp dj’lik yapan, 2015 Temmuz ayında Periscope üzerinden canlı yayında göğsünü açıp yine bir süre adından söz
ettiren olan Ayşenur Balcı’nın, Türkiye’de
son yıllarda gündemi magazinleştiren bir
medya olduğunun ve aslında içi boş olan haberlerin ve kişilerin nasıl metalaştırıldığına
dair dönemin dikkat çekici bir örneği olduğu
söylenebilir. Neumann (1998)’ın da belirttiği
gibi “konuları gündeme taşıyan, medyadır”
ve Türk medyası, her zaman olduğu gibi bu
fırsatı kaçırmaktan geri kalmamıştır. Ayşenur
Balcı da yarışmalardan sonra medyatik olan
çoğu kişi gibi yıllar içinde sönümlenen bir
örnek olmuştur.
Nur Bozar ise, kendine has doğal güzelliği ile
ön plana çıkan ve dönemin sosyal medyasında en çok hayran kitlesine sahip olan, Bu Tarz
Benim’in fenomenlerindendir. Nur, 2012 yılında Miss Model Of Turkey yarışmasında
‘Basın Güzeli’ seçildikten sonra birkaç klipte
rol almıştır; ama bu, yarışmaya katıldıktan
sonra fark edilmiştir. Nur, ‘Bu Tarz Benim’
yarışmasından elendikten sonra deyim yerindeyse, adından daha çok söz ettirir hale gelmiştir. Özellikle, Instagram üzerinden yaptığı
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paylaşımlarla hayranları tarafından sıkı takip
edilen Nur, 15 Kasım 2014 Cumartesi gecesi
yapılan eleme gecesinde, bazı tartışmalar sonucu bu programdan elenip gitmek istediğini
dile getirmiş ve hatta elenme kuralına uygun
olması açısından da, o haftanın konsepti olan
80’ler teması taşıyan bir giysi yerine sıradan
bir günlük giysi ile gelmiştir. Akabinde de
kendini jüriye eletmiştir. Bu kadar beğenilen
bir yarışmacının aniden programdan ayrılma
isteği, medyaya düşen haberlerde ‘Program
teklifi aldı da ondan’ düşüncesi yaratmıştır.
Nur, programdan ayrılır ayrılmaz, yarışmalara katılıp fiziki görünüşüyle bir adım önde
olan her ‘sıradan’ bireyin başına gelenlerle
medya camiasından teklifler almaya başlayıp
böylece programdan kendini eletmesinin nedeni de anlaşılır olmuştur. Ayşenur örneğinde
olduğu gibi Nur da aylardır medya dünyasında kullanılıp, bir meta haline getirilmiştir.
Nur, yılların ünlü bir şovmeni ya da bir sanatçısı gibi aksettirilip, ‘Nur Bozar, nişandan
sonra değişti’ başlığıyla “Bu Tarz Benim’in
Nur Bozar’ı, yarışmadan elendikten hemen
sonra sevgilisiyle nişanlandı” haberleri çıkarak gündemde tutulmuştur. Bozar’ın Instagram sayfasında yer alan fotoğraflar, hayranları arasında “Artık ekranlara geri dönmeyecek” izlenimi oluşturdu’ şeklinde, Hürriyet
Gazetesi web sitesindeki bir haberle gündeme oturtulmuştur. Öte taraftan, medya gösteri dünyasında birden medyatik olup metalaşan sıradan bireylerin nesneleştiği dünyada,

izleyiciler/okuyucular tarafından “Bu kişi
kimdir, ekranlara dönüp dönmemesi neden
bu kadar önemlidir?” sorusunun sorulması
gerektiği söylenebilir. Nur’un ‘nişanlanması’ ve ‘Instagram fotoğrafları’na dair benzer
haberler, yazılı ve görsel basında sıkça yer etmiştir/ettirilmiştir. Vatan Gazetesi’nin 4 Ocak
2015 Pazar günkü magazin sayfasında ‘Nur
Bozar’ın Yeni Programı Belli Oldu’ başlıklı
haberde de yazıldığı gibi, aylardır hakkında
çıkan ‘Acun Ilıcalı’dan teklif alıp TV 8’de bir
program sunacağı’ yönündeki iddialara son
noktayı koyarak Nur, ATV’de o dönem yayınlanacak yeni bir yarışmanın sahne arkası
sunuculuğunu yapacağını kamuoyuna duyurmuştu. İşin daha da ilginci, bu programın jüri
üyelerinden biri de Bu Tarz Benim’in bir diğer fenomen ismi sivri dilli Özlem Özden’in
olacağı olmuştur.
Yarışmanın bir diğer fenomeni ise, Özlem
Özden’dir.Neredeyse her yayın gününde
yaptığı keskin açıklamalar, yarışmacı arkadaşları ve jüri üyelerine karşı sivri söylemleriyle, programın ilk gününden elenene kadar
yaşadığı imaj değişikliğiyle medya gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düşen/düşürülen Özlem Özden, yaşadığı ‘abartılmış’
dünyayı o kadar güzel sergilemiştir ki jüri
“Hadi Özlem ağla, senden iyi oyuncu olur”
dediğinde hemen ağlayabilen, “Hadi Özlem,
kötü kadın taklidi yap” denildiğinde kendini
yerden yere atıp sanki güzel sanatlar tiyatro
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sınavına gelmiş bir öğrenci kılığına bürünüp
bir performans sergilemiştir. Yarışmanın,
karakteriyle ‘en değişik yarışmacısı’ olarak
addedilen Özlem, neredeyse her program
kendini ön plana çıkaracak hareketlerde ve
söylemlerde bulunmuştur. Böyle ‘malzemeleri’ havada kapmaya hazır olan Türk
medyası da bu fırsatı es geçmeyip Özlem
Özden’i, Türkiye’nin en ünlü insanından
bahseder gibi haberlerde, yayınlarda konu
etmiştir. Özlem, Medya Radar adlı web sitesinin 28 Aralık 2014 tarihli sayfasında yine
bir gündeme oturtularak, ‘Özlem Özden
Evrenin Hakimi Olacak’ başlığıyla bu şahsın
kendini ‘Türkiye’nin en güzel 2. kadını’ ilan
ettiğine dair bir röportajdan bahsedilmiştir
ve akabinde “Şaka bir yana, jürisiyle-yarışmacısıyla hepsine bir haller oldu. Jüri üyesi
(Nur Yerlitaş) Metallica şarkısına tuhaf hareketler yapıp 700.000 TL’lik gazoz reklamı
kaparsa, yarışmacısı da kendini dünya güzeli
sanar, bunda şaşılacak bir şey yok! Üstelik
çok tuttu diye yakında her kanalda bir ‘tarz’
programı izleyeceğiz” denilerek, popüler
kültür yolunda ünlü/ünsüz bireylerin metalaşmasına dair dönemin güncel bir örneğine
değinilmiştir.

medyatik olan, gündemden düşmeyen, kendileri için belirli bir kamuoyu oluşan, medyada sürekli bir haber bombardımanına maruz
kalan yarışmacılar olmuştur. Bu tablo, daha
önce yayınlanan sıradan bireylerin yarıştığı
programlarda da görüldüğü üzere alışılmış
bir durumdur; ancak zamanla bu metalaştırma durumunun daha vahim bir hal aldığının
açıkça görülebilmekte olduğu söylenebilir.
Halktan bireylerin katıldığı çoğu yarışmada
ses getiren sıradan bireyler, yarışma sonrası
art arda TV programlarına konuk edilmekte,
yaptıkları, söylemleri, giyim kuşamları, yaşam tarzları vb. ile baskın rol modeller haline getirilmekte, kişilik sembolleri sunup bu
şahıslar hakkında eski yaşamları olsun yeni
yaşamları olsun sayfalar dolusu haberler çıkarılmakta, ekran ile ilgili eğitimleri olmadığı halde bu kişiler program sunuculuğu dahi
yapmaktadır. Popüler kültürün yıldızı olan bu
bireyler, bir süre sonra da unutulup gidebilmektedir.

Verilen örneklerden de görülebilmektedir ki
medya kuruluşları Ayşenur, Nur ve Özlem’i
uzun bir süre daha abartıp bir tür fetiş nesnesi
olarak kullanmaya devam etmiştir. Bu 3 yarışmacı, yarışmaya katıldığı günden bu yana

Kurmaca kahramanlar aynen bir sabun köpüğü görünümünde işlevleri bittikten sonra sönmektedirler. Tüketim kültüründe her şey bir
kullanım nesnesi haline dönüştürülmekte ve
hızla tüketilmektedir. Sonuçta, sıradan kişilere kısa bir süreliğine de olsa gösteri toplumunun bir üyesi olma imkanı veren televizyon,
yarattığı yıldızları da hızla tüketmektedir.
Kısa yoldan ekonomik refaha ve kısa süreliğine de olsa şöhrete ulaşma tutkusunda olan
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insanlar da, kapitalist düzenin içinde üretilen
ve işleyen bu “kurgu yaşama” kolaylıkla rıza
göstermektedir. Bu sayede, kısa sürede mutluluğu ve başarıyı yakalamanın mümkün olduğunu gösteren bu tarz programlar kapitalist
toplumun egemen değerlerini güçlendirmiş
olur (Karaduman, 2007)
Yukarıda da belirtildiği gibi, medya dünyasının yarattığı bireyler gösteri toplumunda
bir meta olarak kullanılmakta ve medya, bu
yıldızların çoğunu göz açıp kapayıncaya kadar tüketmektedir. Debord (1996) “Gösteri,
metaları ve tutkuları över. Bu kör dövüşte her
meta, kendi tutkusunun peşinden giderek aslında bilinçsiz bir şekilde daha yüce bir şeyi
gerçekleştirir: Metanın dünya haline gelmesini ki bu aynı zamanda dünyanın meta haline
gelmesi demektir” der. Kişinin, ‘izlenilme’ isteğinin tanımı, gösteridir. Zaman içinde metanın gösteriye, bireyin ise metaya dönüştüğü
yadsınamaz bir gerçektir.
Basın ve Sosyal Medya Cephesinden
Sosyal medyada, ‘Bu Tarz Benim’ yarışması hakkında çıkıp en çok konuşulan yazı, 9
Kasım 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin
Kelebek ekinde yer alan, Ekşi Sözlük yazarı olan ‘sir gawain’ tarafından ‘Bu Tarz Benim’ yarışması Özlem Özden’in uydurduğu
bir hayal mi?’ başlıklı uzun bir program analizi olmuştur. Bu yazıda, aslında her şeyin
sivri dilli fenomen Özlem Özden’in aklının

içinde olup biten bir kurmaca olduğundan
bahsedilmekte ve program, mizahi bir dille
eleştirilmektedir. Yazar kişi, “Uzun uğraşlar
ve analizler sonucunda nihayet çözdüğüm
program. İlk okuduğunuzda garip gelebilir;
ama tüm maddeler üzerinde derinlemesine
düşündüğünüzde siz de bana hak vereceksiniz. Lütfen sabırla okuyunuz.” cümleleriyle
bir giriş yaparak, programa dair eleştirilerini
mizahi olarak yayınlamıştır. En dikkat çekici kısım ise, Bu Tarz Benim’deki jürilerden
biri olan Uğurkan Erez’in, ‘deli’ olarak yansıtılan Özlem’in yattığı odaya haftada bir iki
defa gelip onun son durumunu kontrol eden
sert mizaçlı bir başhekim olduğunu belirttiği
yer olduğu söylenebilir. Yazar, mizahı daha
da sertleştirip, Doktor Erez’in, Özlem’e her
defasında ilerleme kaydedip kaydetmediğini
söyleyip ilaç dozunu artırmaktadır. Uğurkan
Erez, Özlem’e gerçekleri konuşarak O’na
‘deliliğini’ hatırlatmaktadır. Burada anlatılmak istenen ‘acı gerçekli’ nokta, böyle bir
programın sadece ‘hayal ürünü’ olabileceği,
ancak kurgudan ibaret olabileceği yönündedir. Teması olan ‘moda’dan çok her türlü
gösterinin sunulduğu bu program, Milliyet
Gazetesi web sitesi (2014)’nde de yer aldığı
gibi sosyal medyada hakkında en çok haber
yapılan magazin konularından biri olmuştur.
Bu Tarz Benim yarışması yayın hayatına başladığından beri, sosyal medyaya sıkça konu
olmuştur ve o dönem yarışma bitmesine rağ-
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men, hakkında konuşulmaya devam edilmiştir. Fenomenlerden Nur, Bu Tarz Benim’e
katıldığı andan itibaren kendine bir kitle
edinmiştir ki bu kitle bu medya gösterisi büyüsüne kapılıp, Nur adına Facebook’ta yüzlerce sayfa açıp işi daha da ileriye götürerek o
dönem, 4691 üyesi bulunan ‘Nur Bozar elendiyse Bu Tarz Benim yarışması da bizim için
bitmiştir’ adlı bir sayfa kurmuştur. Sayfanın
bilgilendirme kısmında da sayfa kurucusunun
yazdığı şu açıklama yer almaktadır: “Ben,
Nur Bozar hayranıyım ve onun elenmesini
istemiyorum. O elenirse, programı kesinlikle
izlemeyeceğim. Benimle aynı fikirde olanlar,
sayfayı beğensin”. Aynı sayfada, “Buyurun
şikayete. Nur, kumpaslarla elenemez” gibi
bir yorum da bulunmaktadır ki bu yorumun
yanında ‘RTÜK Şikayet’ linki yer almaktadır
(Facebook Pages).
Bu Tarz Benim yarışması takipçilerinin, fenomen olan yarışmacıların elenmesine itiraz
edecek kadar RTÜK’e ulaşmasının yanında,
programı şikayet etmek için de bu kuruma
ulaşıldığı bir gerçektir. Doğu News adlı internet gazetesinin 5 Ocak 2015 tarihli yayınında ‘Bu Tarz Benim Programını Tam 5 Bin
Kişi Şikayet Edince RTÜK..’ başlığı altında
programın, izleyicilerin şikayeti üzerine 200
Bin TL. para cezası aldığı yer almaktadır. Diğer taraftan, yarışmaya katılan kızların yarışma öncesinde çekilip çeşitli sosyal ağlardan
paylaştığı fotoğraflar da gündeme düşürülen

haberler arasında olmuştur. Bu haber, Gazete
Vatan (t.y) web sitesinin ‘Güzeller’ kategorisinde ‘Bu tarz Benim yarışmacılarının skandal fotoğrafları’ başlığıyla yer almıştır.
Posta Gazetesi TV eleştirmeni ve televizyoncu Mesut Yar, 5 Aralık 2014 tarihli köşe yazısında, yarışmaya yaptığı eleştirileri aşağıdaki
gibi dile getirmiştir:
Bu Tarz Benim Gitti Gidebilir!’ başlığıyla
yarışmaya yaptığı eleştirilerine yer vermiştir.
Eleştirinin içeriği şöyledir: “Bu sezon, gündüz kuşağının en parlak işi “Bu Tarz Benim”
(Show TV) oldu. Aslında, yapımcılar şapkadan tavşan filan çıkarmadı. Dizilerde izlediğimize benzer diyaloglar, gel git ruh haliyle
ilgi odağı olan figürler ve toplamda tam da
meftunu olduğumuz curcuna ortamı filan derken formül tuttu...Elbette bu formülü hazırlamak çok da kolay değil. Tutturmak ve tutturan bileşenleri bir araya getirmek de öyle.
Program şimdi haklı olarak bunun ekmeğini
yiyor (akt. Radikal, 2014).
Dönemin dikkat çeken bir başka paylaşımı
ise ‘Medya Patronlarına Açık İsyan Mektubu, Artık Yeter!” başlıklı, İletişim Fakültesi
mezunları ve öğrencilerinin kendi haklarını
savunması adına Change.org adlı imza kampanyası sitesinde başlattığı bir kampanyadır.
Bu etkinlik, yarışmanın iki fenomeni Nur Bozar ve Özlem Özden’in yeni TV projelerinde
yer alacaklarına dair çıkan haberlere göste-
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rilmek adına düzenlenen bir tepki adına var
olmuştur. İmza kampanyası, sosyal medyada
bir anda çığ gibi büyüyüp yazılı ve görsel
basında da yer almıştır. Kampanyaya dair,
medyadaki haber başlığı örnekleri aşağıdaki
gibidir:
• Cumhuriyet Gazetesi (27.12.14)
Nur Bozar ve Özlem Özden İçin İsyan
Bayrağı: Artık Yeter!
• CNN Türk Haber Sitesi (28.12.14)
Nur Bozar ve Özlem Özden’e büyük tepki
• Medya Bey TV Programları/Dizi Eleştirileri Sitesi (26.12.14)
Nur Bozar ve Özlem Özden haberi isyan
ettirdi: Artık Yeter!
• Medya Hakimi Haber Sitesi (26.12.14)
Dikkat! Bu haber isyan içerir
• Medya Tava Haber Sitesi (30.12.14)
Medya patronlarına isyan mektubu medyayı karıştırdı!
• Radikal Gazetesi (28.12.14)
Nur Bozar ve Özlem Özden için ‘artık yeter’ tepkisi
SONUÇ

larda tanınan bireylerin ‘popülerliğini’ hızlandıran bir medya mevcuttur. Medya dünyası,
dönemin gösterilerinin en popüler örneğinin
sergilendiği program olan ‘Bu Tarz Benim’
yarışması fenomenlerini ‘haber’ değeri yapma çabasıyla, bu çalışmada sunulan örneklerden de görüldüğü üzere adeta birbiri ile bir
yarış halindedir. Kaybeden yarışmacılara kazanandan daha çok önem verildiği medyada,
2014 yılının programları arasında adından en
çok söz ettiren Bu Tarz Benim izlencesinde
yaratılan fenomenlerin, nasıl bir gündem yaratıp haklarında olumlu veya olumsuz bir kamuoyu oluşturulduğu açıkça görülebilmektedir. Haklarında sırf kamuoyu oluşturulup
gündemde tutuldukları, medya kültürü nesnesi olarak yaratılıp metalaştırıldıkları için
gündemden düşürülmeyen, kendilerine medya dünyasında bir yer açtırılan ‘sıradan bireyler’, ‘her yaptığı hareket olay, her söylediği
söz olay’ olan medyatikler kervanına katılıp,
basında ve sosyal medyada boy göstermektedir. Birden medyatik olan halktan bireyler, bu
şekilde zamanla bireysellikten çıkıp ‘meta’
haline dönüşebilmekte ve birey olarak değil,
ticari bir nesne olarak görülebilmektedir. Çalışmada verilen örneklerden de görülmektedir ki bu kişiler giderek metalaşmakta; ticari
bir ‘şey’ olarak görülmekte ve bireysellikten
çıkıp nesneleşirken aynı zamanda medya tarafından durmadan kullanılmaktadır.

Televizyon, medya gösterisini üretmede hala
en etkin kitle iletişim araçlarındandır. Ekran149
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EXTENDED ABSTRACT
In general, entertainment channels that are visually colorful as well as poor in terms of permanence are popular in these channels because the main purpose of private TV channels is
commercial gain. Among these programs, it can be said that the most popular programs are
which promises money or merchandise, and that many themes such as physical race, cooking,
fashion, marriage are dominant, also usually “ordinary (public) people” participate in these
programmes. This popularity can be clearly understood from the rate of the competition in the
media and social media. As always, the programs that ordinary people take part as a contestant
are always popular. The contestant can come to the forefront in a way with their style, dress and
attitude, and even their private life then be accepted by the public. They become famous suddenly through the media, and there are numerous topics to be discussed and talked about them.
The contestants get various offers during or after the contests, and take part on the agenda even
they do not have any abilities. Thus, those individuals become commodities, frequently take
place in the media and a public opinion is created by the media for the benefit of the person. In
the second part of the work, these issues has been adressed in the theoretical framework: under
the heading of television society & being under the spotlight, an hyperreal world on television,
media spectacle, the power of public opinion, and the commodified ordinary people who are
being under the spotlight. In the third episode, this study is under on the axis of a media show
called ‘It’s My Style’ which was broadcasted as a contest on Show TV every day in 2015. The
analysis contains the three most prominent contestants of the contest.The programme is a very
popular broadcast of the period examined. The main theme of its is “where and how to dress
as most elegant?” In this study, Ayşenur Balcı, Nur Bozar, and Özlem Özden who are the most
prominent contestants how become under the spotlight in the media, how these individuals are
increasingly commodified, and the influence of the contest’s agenda has been tried to be shown
via the content analysis and social media examples of the program. In the content analysis, the
information about the contest, the process of being famous under the spotlight,and how the
public opinion was created through media has been examined. It can be said that this situation
is worth examining that if it is considered that the most popular competition programs in Turkey
are fashion-themed, and they are broadcasted with different contents on many television channels are watched with interest by a large part of the society. Especially, it is very interesting that
the program called ‘It’s My Style’ (current name ‘Here’s My Style’) is mostly magazine based
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on more than ‘fashion’, it creates an agenda in every publication with its content, especially in
the examined period when the three contestants participate in. The aim of this study is to examine that how the media show was presented to the society, and how the individuals has been
commodified by the media. So, it can be stated that it is worth examining.
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Öz: Televizyon reklamlarındaki sloganlar, metin
yazarının izleyiciyi ikna etmek için gerçekleştirmeye çalıştığı hamleler, bazı dilsel kodlar ve
stratejiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusunu, televizyon reklam metinlerinde,
izleyicinin düşünce, tutum ve fikrini değiştirmek,
izleyiciyi ürünü satın almaya ikna etmek için kullanılan retorik sorular oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; “Retorik sorular televizyon reklamlarında bir ikna aracı olarak nasıl kodlanmaktadır?”
sorusuna yanıt bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda
çalışmada ikna, televizyon reklamları ve retorik
sorular incelenmiştir. Çalışmanın veri tabanını
tesadüfi örneklem yoluyla seçilen televizyon reklamlarındaki retorik sorular oluşturmaktadır.

Abstract: The slogans in television commercials
appear as moves, some linguistic codes and strategies that the text writer is trying to use to convince
the audience. This study investigates rhetorical
questions which are used to alter the audience’s
thought, attitude and ideas, to persuade the audience to buy the product. The aim of this study is
to find an answer to the question, “ How are the
rhetorical questions coded as a means of persuasion in television commercials?”. In accordance
with this aim, this study investigates persuasion,
television commercials and rhetorical questions.
The database includes rhetorical questions from
television commercials which were chosen randomly.

Anahtar Kelimeler: İkna, Televizyon Reklamları,
Retorik Sorular

Key Words: Persuasion, Television Commercials,
Rhetorical Questions

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.1.0005

(1) Sorumlu Yazar: Ozan OTAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü, İzmir

/ Türkiye, Geliş Tarihi / Received: 04.01.2017, Kabul Tarihi / Accepted: 29.03.2017, Makalenin Türü: Type
of article (Araştırma – Literatür / Research - Literature) Etik Kurul Raporu: Yok – None of Ethics Committee)

155

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z19
ID:350 K:60
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

GİRİŞ
İletişimin hemen hemen tüm alanlarında olduğu gibi, televizyon reklamlarında da karşımıza çıkan ikna, örtülü ya da açık şekilde,
alıcıda belli tutum, düşünce ve davranışları
değiştirmeyi amaçlamaktadır. İkna söyleminde yazar belli bir amaç doğrultusunda metin
türünü belirlemekte ve seçtiği metin türünün
özelliklerine göre de hamlelerini yöneltmektedir (Bhatia, 1997:367). Metin türü, metin
yazarının belli bir amaç doğrultusunda seçtiği
yapıları ve dilsel araçları, gerçekleştirmeye
çalıştığı hamleleri ve onun kişisel seçimlerini yansıtmaktadır (Bhatia, 1993:20-21). İkna
söylemi ve metin türü arasındaki kesişim her
ikisinin de iletişimsel amaçları doğrultusunda kullanıldığını göstermektedir. Metin türü,
dilsel sınıflandırmanın dinamikliğini temsil
etmekte ve dil kullanıcılarının kendi iletişimsel amaçları doğrultusunda içinde bulundukları iletişimsel durumdan yararlanmalarını
sağlamaktadır (Virtanen ve Halmari, 2004:35). Dolayısıyla metin türü olarak televizyon
reklamlarında metin yazarı, izleyiciyi ikna etmeyi ve izleyicinin reklamını yaptığı ürün, iş
ya da hizmet hakkında genel yargı ve tutumlarını değiştirmeyi hedeflemektedir. Çünkü
televizyon reklamlarında yazarın amacı; ikna
edilmesi amaçlanan katılımcının yani izleyicinin inanç ve fikirlerinde bir değişim yaratmaktır, yani izleyiciyi ikna etmektir. Böylece
alır kitleyi harekete geçirmek amaçlanmak-

tadır. Bu çalışmada televizyon reklamlarının
seçilmesindeki amaç ise reklamın izleyiciyi
ikna etmeye yönlendiren en uygun televizyon
formatı olmasıdır. “İletişim açısından reklam
kitle iletişim araçları yoluyla kontrol edilebilir bir enformasyon ve ikna etme aracıdır”
(Wright vd.’den Akt.: Erol, 2007:6). Bu bağlamda reklamın amacı, bilgilendirmek, ikna
etmek ve anımsatmaktır. Reklam, imgeleri,
sözcükleri, dilsel kodları, sosyal mitleri kullanmakta ve izleyicinin bunları hatırlamasını
ve keyif almasını sağlamaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada ise televizyon reklamlarında
izleyiciyi ikna etme sürecinde kullanılan retorik sorular incelenecektir. En genel tanımıyla
retorik sorular soru olarak duyulan, görülen
ancak düz tümce olarak algılanan, anlaşılan
soru biçimleridir. Retorik sorular, örtük yanıtlar sayesinde reklam yazarına amaçlarını,
niyetlerini gerçekleştirebilecekleri ortamı
sağlamaktadırlar. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı retorik soruların televizyon
reklamlarında bir ikna aracı olarak nasıl kodlandığını ortaya koymaktır. Çalışmanın veri
tabanını ise retorik soru biçimindeki reklam
sloganları oluşturmaktadır.
İKNA
Yaşa, mesleğe, dine, felsefi inançlara bakmaksızın insanlar birbirlerini ikna etme çabası içindedirler; bu çabanın amacı, karşı
taraftakilerin düşüncelerini, davranışlarını,
tutumlarını, yaklaşımlarını konuşucunun ya

156

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z19
ID:350 K:60
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

da yazarın kendi amacı doğrultusunda değiştirmektir. Bu bağlamda ikna söylemi, kişinin
davranışını, düşüncelerini değiştirmeyi, etkilemeyi amaçlayan ya da kişinin inançlarını
kuvvetlendirmek için yapılan her türlü dilsel
davranış olarak nitelendirilmekte ve etkileşimsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
Söz konusu kişiler, görünür ya da görünmez;
gerçek ya da ima edilen; dinleyen, izleyen ya
da okuyan olabilirler ve ikna sürecine katkıda
bulunabilirler. İkna süreci, içinde bulunduğu
durumsal ve sosyo-kültürel bağlamdan etkilenmekte ve bu bağlamın yapılanmasında
yararlı olmaktadır. İkna süreci konuşucu/izleyici ya da yazar/okuyucu gibi iki katılımcının da yer aldığı etkileşimsel ortamda gerçekleşmektedir. Katılımcılardan biri diğerini,
kullandığı dilsel stratejilerle ve içinde bulunduğu iletişim ortamına göre gerçekleştirdiği
hamlelerle ikna etme çabası içinde bulunmakta ve hedef kişide sözeylem olarak ikna
etme sürecini gerçekleştirmeye çalışmaktadır
(Virtanen ve Halmari; 2004:5-8).
Walton’a (2007: 48-49) göre ikna etme, uyaran-tepki (stimulus-response) çatısı altında
tepkiyi değiştiren, şekillendiren ve güçlendiren bir uyaran olarak belirmektedir. Yani, savunulan konu ile ilgili olarak tepki, düşünce,
inanç ve değerlerde bir değişimin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Ancak, ikna sürecini bu şekilde tanımlamak yeterli değildir.
Aynı zamanda bir grubun diğeri ile iletişimin-

de hamlelerin sezdirimine olanak sağlayacak
bilişsel bileşenler de gereklidir; yani, ikna sürecini “inancın değişimi” olarak tanımlamak
mümkündür.
Özetlemek gerekirse, “başkalarının davranışlarını, tutumlarını, yargılarını konuşarak
ya da yazarak etkilemek için başvurulan her
türlü adıma ikna” denir. Simon vd., (2001:7)
iknayı, başkalarının düşünme, hissetme ve
davranışta bulunma yollarını değiştirmeyi
amaçlayan etkileme girişimi olarak tanımlamaktadır. O’Keefe (2002:2) iletişim aracılığıyla belli bir durumda başkalarının zihinsel
durumlarını etkileyen tasarlanmış çabayı ikna
olarak nitelemektedir. İkna bir yöntem olarak
ele alındığında her türlü bireye ya da gruba ve
her olaya ya da duruma göre uyarlanabilmelidir. (Mortensen, 2004:21).
İkna, farklı dil kullanımlarının yer aldığı çeşitli durumlardan ortaya çıkan bağlamsal etmenlerce şekillenmektedir. Farklı metin türleri, yapısı, biçimi, işlevi ve anlamı açısından
ikna edici olarak tanımlanabilmektedir (Halmari, 2004:8). İkna söylemi ve metin türü
arasındaki kesişim her ikisinin iletişimsel
amaçları doğrultusunda kullanıldığını göstermektedir. Metin türü, dilsel sınıflandırmanın
dinamikliğini temsil etmektedir. Bununla
birlikte metin türü, dil kullanıcılarının yani
yazar ya da konuşmacının kendi iletişimsel
amaçları doğrultusunda içinde bulundukları iletişimsel durumdan yarar sağlamalarına
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yardımcı olmaktadır (Virtanen ve Halmari;
2004: 10). Tür sınıflandırma işlevinin yanı
sıra bu sınıflandırmanın karşı tarafta ne gibi
bir anlam yaratacağını da belirlemektedir. Bir
başka ifade ile tür, söylemi, metni, kişileri,
markaları, gündemi yönetebilir. Bu çalışmada, tür kavramını televizyon bağlamında düşünecek olursak, belli kodlar aracılığıyla yapılan üretimden söz etmemiz gerekmektedir;
yani televizyon bağlamında tür kavramı, iletiyi üreten için de tüketen içinde belli ön kabullerin yaratılmasında etkili olan, algılama
ve anlama ulaşmadaki süreçlerde etkili olduğu defalarca kez kanıtlanmış kültürel kodları
işaret etmektedir.
Medya üzerinden gelen iletiler vasıtasıyla
izleyicide çeşitli davranış, kanı ve alışkanlık değişikliğine ikna yoluyla neden olan en
belirgin televizyon formatının reklam olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmada
reklam formatının inceleme konusu olarak
seçilmesindeki amaç; reklamın satın alma,
arzulama, deneyimleme alışkanlıklarımızda
yarattığı, yaratmayı amaçladığı değişiklikler
nedeniyle bu işlevi yerine getiren en önemli
program formatı olarak karşımıza çıkmasıdır.
Bu bilgiler ışığında televizyon ileti türü olarak karşımıza çıkan reklam formatını incelemek doğru olacaktır.

TELEVİZYON REKLAMLARI
Reklamı, kısaca “bir ürün veya hizmet satmak üzere tasarlanan ikna edici mesajlar”
olarak, daha geniş ifadeyle “malların ve hizmetlerin elde edilebilirliğiyle ve nitelikleriyle ilgili bilgilerin geniş bir kamuya bildirilmesi süreci ve araçları (basın, film, televizyon v.b.)” şeklinde tanımlamak mümkündür
(Mutlu, 1998:286). Reklam, bir ürün ya da
hizmetin, bedeli kimin tarafından ödendiği
belli olacak biçimde, geniş halk kitlelerine
kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak tanıtılması çabalarının bütününü
içerir (Elden, 2005:62). “İletişim açısından
reklam kitle iletişim araçları yoluyla kontrol
edilebilir bir enformasyon ve ikna etme aracıdır” (Erol, 2007:6). Bu bağlamda reklamın
amacı, “bilgilendirmek, ikna etmek ve anımsatmak” olarak özetlenebilir. Bilgilendirmeye
yönelik reklamdan, yeni bir ürünü tanıtmak
söz konusu olduğunda yoğunlukla yararlanılır ve amacı ilk talebi yaratmaya yöneliktir.
İkna etmeye yönelik reklam ise çoğunlukla
rekabetin yoğunlaştığı zaman ve seçici talep
yaratmak için tercih edilirken, anımsatmaya
yönelik reklam çoğunlukla olgunluk dönemindeki ürünler için geçerlidir (Peltekoğlu,
2004: 27-28).
İyi bir reklamdan, muhtemel müşterinin dikkatini çekmesi, ilgisini uyandırarak, pazarlanan ürün ya da hizmeti almak için istek
uyandırması ve son olarak da harekete geçe-
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rek satın almasını sağlaması beklenmektedir.
Reklamın amacı, izleyeni anlamın yapısı,
dilbilgisel ve görsel kodlarla ve imgelerle
meşgul etmek ancak bu süreci de eğlenceli
hale getirmektir. Bu süreçte reklam, imgeleri,
kodları, sosyal mitleri kullanmakta ve izleyicinin bunları hatırlamasını ve keyif almasını
sağlamaya çalışmaktadır.
Bir televizyon reklamının başarılı olabilmesi için izleyicinin dikkatini çekmesi gerekir
(Smith ve Gevins, 2004:286). Ancak sadece
dikkati çekmek günümüz için çok yeterli görünmemektedir. Artık reklamlar, izler kitlenin
dikkatini çekmekle kalmayıp, o ürüne ihtiyacı olduğunu, o ürüne sahip olmaz ise bir şeylerin eksik kalacağını göstermek zorundadır.
Reklam endüstrisi, bir noktadan sonra nesneleri kendi maddi varlıklarını, işlevlerini, kullanım ve değişim değerlerini aşan anlamlarla
pazarlamaya başlamıştır. Satın alınan nesneler artık duygusal olarak tatmini, bir sınıf,
zümreye ait olmayı, arzulanır olmayı vaat
edebilir hale gelmiştir. Reklamın söylediği,
bir şey giyilecekse o bu olmalı, yenilecekse
şu, kullanılacaksa da mutlaka budur. Artık
satın alınan bir gömlek, gömlekten fazlasıdır.
Bir zümreye, bir gruba ait olmanın, prestijin,
‘ben de sizden biriyim’ demenin yolu olarak
pazarlanmaktadır.
Günümüzde reklam araştırmaları ve bu araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler, reklamı
üretenler, reklam verenler, ajanslar ve medya

sahiplerinin ilgisini fazlaca çekmektedir. Bunun sebebi her işletme ya da kurumsal yapının elde edilen verileri reklamın, üretiminden
tüketimine daha etkin olması için kullanmasıdır. Kullanılan metotlar ve sağladığı bilgiler
açısından reklam araştırmalarını, reklamın
içeriğinin etkilerinin ölçülmesine ilişkin araştırmalar ve reklam araçları (reklam için kullanılan medya aracı) olarak iki büyük grupta toplamak mümkündür (Lucas’dan Akt.:
Devres, 1979:1). Reklamın etkileri, reklamın
bütününü, onu oluşturan parçaları ya da bir
reklam kampanyasının etkilerini ölçebilir.
Reklamın yapılmadan önce, yapım aşamasında ya da yapıldıktan sonra yürütülebilecek
bu araştırmalar ile elde edilen bilgiler daha
sonraki reklam, tanıtım kampanyalarına ışık
tutar niteliktedir.
Reklam öncesi yapılan araştırmalar, reklamın
içeriğinde yer alacak olan metin, slogan v.b.
seçilmesinde ve reklamın ne söyleyeceği,
söyleyeceğini nasıl söyleyeceği üzerinde etkili olabilmektedir. Reklamın sonrasında yapılan araştırmalar ise hem reklam veren için,
hem de reklamı yapan şirket için başarı ya da
başarısızlığın nedenleri konusunda bilgi vermektedir.
Reklamların içinde yüklü olan anlamlar bizim gerçeklikle ilgili deneyimlerimizi şekillendirmek amaçlı tasarlanmaktadır. Dünyayı
algılayışımızı, kendimizi, reklamı yapılan
ürünleri reklamlardaki mitik anlamlar aracı-
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lığıyla ilişkilendirmekte ve sosyal dünyayı bu
şekilde algılamaktayız. Bu, zamanla doğal bir
süreç haline gelmekte ve ideolojik bir işlev
yüklenmektedir. Reklam işaret ve kodlarının
anlambilimsel analizi reklamın iletmeye çalıştığı anlamın mitik yapısını göstermektedir.
Bu da, reklamın iki işlevini ortaya koymaktadır: a) satın almayı sağlama; b) kendimizi ve
dünyayı algılayışımızda ideolojik olarak yer
almamızı sağlayan anlamın yapısını oluşturma (Bignell, 1997:33).
Reklam çözümlemelerinde ilk adım reklamda birçok imgenin yer aldığını göz önünde
bulundurmaktır. Anlam taşıyan her şey reklamda bir imge olarak varsayılmaktadır. Dolayısıyla dilbilgisel imgeler, sözcükler, görsel
tasarımlar, grafikler reklamda sıkça bulunan
öğelerdendir. İlk bakışta bu öğelerin çoğunun imgeleri ya da dilbilgisel kodları açıkça
temsil ettiği düşünülür. Ancak reklamdaki
imgeler ve kodlar aslında çok nadir olarak
bir şeyi açıkça göstermektedir. Söz konusu
kodların yan anlamları, kültürel olarak edindiğimiz mitik anlamları bulunmaktadır. Örneğin bir parfüm reklamındaki güzel, çekici
bir manken sadece belli bir kişiyi gösteren
bir imge değildir; aynı zamanda gençlik, zarafet, sağlık gibi yan anlamları, çağrışımları
olan imgeleri de göstermektedir. Çünkü bu
reklamda kullanılan manken, kadın ve güzellik ile ilgili belli mitik anlamları beraberinde
taşımaktadır. Genel olarak reklamda da belli

kavramları işaret eden imgeler bulunmaktadır ve bunu da Barthes, mitik anlam olarak
adlandırmaktadır. Reklamda önemli olan bu
mitik anlamı iletecek öğelerin bulunmasıdır.
Reklamdaki gösterenin içi boşaltılmıştır çünkü reklamın amacı izleyicinin oradaki göstereni değil, beraberinde getirdiği mitik anlamı
almasıdır. Reklam çözümlemelerindeki ikinci adım gerçek dünyayı anlamlandırmamızla
ilişkili olarak reklamdaki mitik anlamın nasıl
yapılandırıldığını dikkate almaktır. Bir başka ifade ile reklamın ideolojik işlevinin ne
olabileceğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Reklamın içinde örtük olarak bulunan
sosyal anlamı, reklamı yapılan nesneyi satın
alarak yüklenmekteyiz. Parfüm örneğine geri
dönersek şişenin üzerinde kadın fotoğrafının
bulunması söz konusu çekici kadın ile ürün
arasında bir ilişki kurmaktadır. Bu da, ikonik
imge ile dilsel imgeyi yan yana koyarak elde
edilmektedir. İşte bu görsel ve dilsel imgelerin ilişkisi reklamın içerdiği sosyal anlam
için önem taşımaktadır. Çünkü bu ilişki, “dişi
güzellik” mitik anlamını ortaya çıkarmaktadır. Reklam, parfümün sizi güzel ve çekici
yapacağını açıkça ifşa etmez; ancak reklamın
içindeki imgeler ve işaretler bu mesajı alımlamamızı sağlar. İşte bu noktada, reklamın
ideolojik işlevi ortaya çıkmaktadır. Çünkü
reklamda kullanılan ikon, yani güzel, çekici
kadın zayıf, genç, ince ve uzundur. Dolayısıyla reklam, güzellik kavramının ideolojik
anlamını bu yönde desteklemektedir. Yani
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söz konusu reklam tarihsel, kültürel ve sosyal olarak yapılandırılmış güzellik kavramını
ideolojik olarak belirlemektedir. Bir başka
ifade ile reklam, ürüne, ürünün alıcısına, reklamın izleyicisine ve içinde yaşadığımız gerçek sosyal dünyaya anlam kazandırmaktadır
(Bignell, 1997:36-38).
Bu çalışmada ise reklamlarda kullanılan ve
izleyicide satın alma duygusunu uyandıracak stratejilerden en sık kullanılanlardan biri
olan retorik soruların nasıl kodlandığı incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda televizyon
reklamlarından rastlantısal olarak elde edilmiş reklam sloganları veri tabanını oluşturmaktadır.
RETORİK SORULAR
Televizyon reklamlarında izleyiciyi ikna etmeye yönelik kullanılan stratejilerden biri retorik sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla retorik soruları incelemek yerinde
olacaktır. En genel tanımıyla retorik sorular
soru olarak duyulan, görülen ancak düz tümce olarak algılanan, anlaşılan soru biçimleridir. Retorik sorular, örtük yanıtlar sayesinde
konuşucuya /yazara amaçlarını, niyetlerini
gerçekleştirebilecekleri ortamı sağlamaktadırlar.
Retorik sorular, soru tümcesi ve bildirim tümcesi arasında melez bir işlev görmektedirler.
Hem soru tümcelerinin hem de bildirim tümcelerinin bazı özelliklerini taşımaktadırlar.

Herhangi bir soru gibi, yanıtları olan, ancak,
bu yanıtın konuşucu/yazar tarafından bilinmesi nedeniyle izleyiciden/okuyucudan bilgi
istemeyen soru tümceleridir (Ilie, 1994:3-4;
Koshik, 2005:1-3).
Ilie’e (1994:45-63) göre retorik sorular belli
bir bilgi istemezler, yani bilgi seçici değildirler. Bu sorulara verilen yanıt da aslında soruyu soran kişi tarafından bilinen bir yanıttır.
Dolayısıyla bu yanıtın yeni bir bilgi iletme
özelliği yoktur. Soran kişinin retorik soruyu
sormadaki amacı zaten kendisinin de bildiği
ve karşı tarafa sezdirdiği yanıtın sorulan kişi
tarafından çıkarsamasını sağlamaktır. Diğer
bir önemli özellik ise, retorik sorunun sezdirilen yanıtında bir önerme bulunmasıdır. Soruyu soran kişi kurguladığı önermeyi retorik
soru ile karşı tarafa bildirmekte ve farkındalık
yaratmaktadır. Bu bağlamda soruyu soranın
yapmak istediği, bir düşünce, sav, inancı sürdürmek, güçlendirmek veya reddetmek gibi
sözeylemleri yerine getirmektir. Bu şekilde
soruyu soran kişi, kendisinin de savunduğu
düşünceyi, inancı karşı tarafa kabul ettirmeye ve bu doğrultuda karşı tarafı ikna etmeye
çalışmaktır.
Retorik soruların kapsamını belirlemeye çalışan bir diğer araştırmacı da Halmari’dir.
Halmari’ye (2004:117) göre retorik sorular,
iletmek istenilen konu ile ilgili izleyicilerin
düşünmelerini sağlayarak bir etki yaratmaya
çalışmak için sorulan sorulardır ve bilgi ya da
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yanıt edinmek niyetiyle sorulmazlar. Bilgiyi
dolaylı yolla ifade etmeye çalışırlar. İzleyicileri belli bir düşünme sürecinin içine alarak
ortak bir noktada buluşmayı amaç edinirler
ve bu doğrultuda izleyicileri ikna etmeye çabalarlar. Bu süreç iletilmek istenen iletinin ya
da örtük yanıtın konuşucu/yazar ve izleyici/
okuyucu arasındaki ortak bir anlaşma gibi
görülmesini sağlamaktadır.
Retorik soruları güçlü bir ikna etme düzeneği
olarak gören Blankenship ve Craig de retorik
soruları bu çerçevede belirlemeye çalışmışlardır. (Blankenship ve Craig:2006:111-115).
Blankenship ve Craig’e (2006:111-115) göre
retorik sorular metin içinde verilen konu ile
ilgili olmasalar bile izleyicilerin bilişsel olarak fikirlerini harekete geçirirler. Yani, retorik sorular, kendi bakış açısı dışındaki bir
konu hakkında bile olsa izleyicinin o konu
hakkında güçlü tavırlar beslemesine yardımcı
olurlar.
RETORİK SORULARIN
ÖZELLİKLERİ

“hiç kimse bilmiyor” bildirim tümcesini iletmektir.
(1) Öğretmen: Ali bugün okula gelmedi mi?
Öğrenci: Hayır, gelmedi.
Öğretmen: Peki neden?
Öğrenci: Kim bilir?
b) Retorik soru ile ortaya çıkan yanıt soran
kişi tarafından sezdirilmekte ve sorulan kişinin bu sezdirimi anlaması beklenmektedir.
Retorik sorunun yanıtı sorunun içinde örtük
olarak bulunmakta ve izleyicinin çıkarımda
bulunması gerekmektedir. Aşağıda gösterilen
(2) numaralı örnekte altı çizili soruyla, soran
kişinin amaçladığı davranış, sezdirdiği “sen
dün okula gelmedin diye ödevlerinden muaf
sayılmazsın” düşüncesinin dinleyici tarafından da anlaşılması ve onaylanmasıdır.
(2) Öğretmen: Sen şimdi dün okula gelmedin diye ödevlerinden muaf mı sayılıyorsun?
Ödevlerin senin sorumluluğundur.
Öğrenci: Evet, haklısınız

a) Soru tümcesi görünümünde olan, ancak,
gerçekte soru sormayan bildirim tümceleridir (Ilie, 1994:4 ; Koshik, 2005:1-3 ;Obenauer ve Poletto, 2000:122; Swasy ve Munch,
1988:69). Aşağıda gösterilen (1) numaralı örnekte altı çizili soruyu soran kişinin bu soru
tümcesi ile yapmak istediği şey karşı tarafa

c) Amaç bilgi seçmek değildir. İzleyicinin düşüncelerini, inançların güçlendirmek, değiştirmek, ortadan kaldırmaktır. Bu, konuşucunun arzu ettiği yönde geçekleşmektedir (Han,
2002:202; Obenauer ve Poletto, 2000:122;
Swasy ve Munch, 1988:69). Konuşucu tarafından denetlenmekte ve yönlendirilmektedir
(3) numaralı örnekte altı çizili olan retorik
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soru, soruyu soran kişinin düşüncesini karşı
tarafa iletmekte ve karşı taraftan da bu iletiyle
aynı fikirde olduğunu göstermesini hedeflemektedir.
(3) Aysun: Sen şirketten ayrılırsan, şirket iflas
mı edecek sanıyorsun? İnan bana yerini hemen doldururlar.
Vedat: Demek öyle
ç) Olumlu retorik sorular genellikle olumsuz
bir ifadeyi, olumsuz retorik sorular ise olumlu bir ifadeyi sezdirirler (4a) örneğindeki
olumlu retorik soruda “hiçbir şey yapmamış”
ifadesi sezdirilirken; (4b) örneğindeki olumsuz retorik soruda “çok şey yapmış” ifadesi
sezdirilmektedir.
(4) a. What has John ever done for Sam?
b. What hasn’t John done for Sam? ( Han,
2002:202).
(4) a. John Sam için şimdiye kadar ne yapmış?
b. John Sam için şimdiye kadar neler yapmamış? ( Han, 2002:202).
d) Retorik sorulara açık yanıtlar verilebilmesi bu soruların bir bakıma gerçek sorular gibi
işlev gördüklerinin bir kanıtıdır. Örneğin bir
fikre katılma ya da katılmama gibi anlaşma
ya da anlaşmazlık ifade eden yanıtlar verilebilmesi bu soruların bir dereceye kadar do-

laylı bildirim tümceleri olarak işlev gördüklerini göstermektedir.
(5) Winfrey: Not only that, you grew up with
Bonanza and Pa, and…
Landon: That’s right.
Winfrey: Yeah, I mean, what could be beter
than that?
Landon: That’s right. (Ilie,1994:50).
(5) Winfrey: Sadece Bonanza ve Pa ile büyümeniz değil, ve…
Landon: Evet doğru.
Winfrey: Yani bundan daha iyi ne olabilir?
Landon: Evet haklısın (Ilie,1994:50).
White’a (2003: 267-268) göre retorik soruları, yapısı gereği diyalojik /karşılıklı olarak
tanımlamaktadır. Retorik soruların bu diyalojik yapısını belirtmek için de bu soruların iki
işlevinden bahsetmektedir: 1) retorik sorular
birçok görüşten sadece bir tanesini olası kılan
önermeyi öne sürmek için kullanılır; 2) retorik sorularda önerme o kadar açık bir şekilde
ifade edilmiştir ki metinde açıklanması gerekli değildir, yani önermedeki anlamın çıkarsaması izleyiciye bırakılır. Bir başka ifade ile
White, retorik sorunun içindeki iletinin izleyici tarafından çıkarsamanın zor olmadığını,
bu soruları yönelterek yazarın başka bir seçeneğin olası olmasının mümkün olmayacağı
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duygusunu yansıttığını, yani retorik soruların
izleyiciyi yönlendirdiğini ileri sürmektedir.
Böylelikle yazar, izleyiciyle sanki aynı fikirdeymiş duygusunu izleyiciye yansıtmaya
çalışmakta ve izleyiciyle diyalojik bir işbirliği kurmaktadır. Dolayısıyla izleyici okuma
sürecinde retorik soruları alımlayarak yazarın
görüşünü kendi görüşüymüş gibi algılayacak
ve retorik sorular da, izleyiciyi yönlendirerek
yazarın ikna etme girişimini yerine getirmiş
olacaktır.
Kısaca özetlemek gerekirse yazar metninde
kullandığı dilsel stratejilerle izleyiciyi belli bir yönde düşünmeye yönlendirmektedir.
Yani, yazar, izleyiciyi kendi istediği yönde
düşünmesi için onu yönlendirmektedir. Bu
sorular izleyiciyi yazarın yönlendirdiği biçimde yazarın tercih ettiği örtük olarak sorunun içinde bulunan ileti doğrultusunda düşünmesi için yazarlar tarafından dilsel araçlar
olarak kullanılmaktadır. Sorunun içinde örtük olarak bulunan yanıtlar yazarın izleyiciye
iletmek istediği görüşünü yansıtmaktadır. Yazar, burada görüşünü açık bir şekilde izleyiciye iletmek yerine retorik soru kullanmakta,
bu hamle ile de izleyiciyi ikna etme girişimi
içinde bulunmaktadır. Yazarın bu ikna girişimi ise, kendi görüşünü izleyiciye örtük olarak ileterek izleyicinin o yönde düşünmesi
için onu yönlendirmektedir. (Koshik, 2005:
10, Koshik, 2002: 1853-1854; Caponigro ve
Sprouse, 2007:122-123).

ÇÖZÜMLEME ve BULGULAR
Metin türü, metin yazarının belli bir amaç
doğrultusunda seçtiği yapıları ve dilsel araçları, gerçekleştirmeye çalıştığı hamleleri ve
onun kişisel seçimlerini yansıtmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda reklam metinlerinde kullanılan sloganların müşterinin dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak, pazarlanan ürün ya
da hizmeti almak için istek uyandırmak ve
son olarak da harekete geçirerek müşterinin
ürünü satın almasını sağlamak gibi işlevleri
vardır. Dolayısıyla metin türü olarak reklam
sloganlarında katılımcılarından biri olan dil
kullanıcısı yani reklam yazarı, izleyeni yani
muhtemel müşteriyi ikna etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda da reklam sloganlarının
savlayıcı ve retorik anlatım özellikleri taşıdığı düşünülmektedir. Çünkü reklamda yazarın
niyeti, ikna edilmesi amaçlanan izleyicinin
değer, inanç ve fikirlerinde bir değişim yaratmaktır, yani reklam sloganlarında amaç, yazarın izleyiciyi ikna etmesidir ve yazar, izleyiciyi inandıracak düşünceleri, savları ortaya
koymakta ve bunu kanıtlar sunarak gerçekleştirmektedir. Retorik sorular da izleyicinin
zihnindeki inançları, düşünceleri, varsayımları eyleme geçirme, güçlendirme ve değiştirme gibi sözeylemleri yerine getirmektedirler.
Bu çalışmada, reklam sloganlarında reklam
yazarı tarafından kullanılan retorik soruların söylem-edimbilimsel işlevlerini ortaya çıkarmak amacıyla savlayıcı metinlerin
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işlevsel ve etkileşimsel amacına ışık tutan
edimsel kuramlardan biri olan Van Eemeren ve Grootendorst’un edim-eytişimsel
yaklaşımından (pragma-dialectical approach) yararlanılmaktadır. Van Eemeren ve
Grotendorst’un edim-eytişimsel yaklaşımında savlama, düşünce faklılıklarını ortadan
kaldırmayı hedefleyen karmaşık sözeylemler
olarak tanımlanmaktadır ve fikir farklılıklarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Van
Eemeren ve Grootendorst’a göre savlayıcı
söylemin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi
üzerine geliştirilen edim-eytişimsel yaklaşım,
sözeylemleri içeren edimbilimsel anlayış ile
eleştirel tartışmayı içeren eytişimsel anlayışı
bir araya getiren bir yaklaşımdır (Van Eemeren ve Grotendorst; 1992: 9-10; Van Eemeren
vd., 2007: 2-5 ). Dolayısıyla retorik soruların
ikna işlevlerinin ortaya çıkarılması amaçlanan bu çalışmada retorik sorular, reklam sloganları bağlamında ele alınmaktadır. Ayrıca
yazar ve izleyici arasındaki bu iletişim ortamında izleyicilerin ne düşündükleri ya da
neye inandıklarındansa yazarın açık ya da örtük olarak ne ifade ettikleri ve ifade ettiklerini
nasıl yansıttıkları incelenecektir. Bu aşamada
yöntem olarak edim-eytişimsel kavramdan
yola çıkılacaktır. Reklam sloganları aracılığıyla yazarın, izleyiciyi kendi bakış açısı
doğrultusunda inandırmaya ve kendi bakış
açısının doğruluğu konusunda izleyiciyi ikna
etmeye çalışmakta olduğu düşünülmektedir.
Bu doğrultuda retorik soruların televizyon

reklamlarında kullanımı izleyicide zihinsel
olarak belli bir konuya yönelme ya da belli
bir bakış açısı ile düşünmeye ittiği varsayıldığından izleyicinin bu akıl yürütme sürecini
ve reklam sloganlarındaki hamleleri nasıl anlamlandıracağı incelenecektir. Bu bağlamda
aşağıdaki örneklerimizi inceleyelim.
Örnekler:
1: “Bundan daha doğal ne olabilir ki?” (Danone reklamı)
2: “Var mı Bizim gibi lezzetlisi?” (Bizim yağ
reklamı)
3: “ Fiyatı, kalitesi var mı Aymar gibisi?”
(Aymar reklamı)
4: “Yoksa siz hala annenizin margarinini mi
kullanıyorsunuz?” (Luna reklamı)
5: “Bu biraz da güven meselesi değil mi?” (
Volkswagen Polo reklamı)
Örnek 1: “Bundan daha doğal ne olabilir ki?”
Burada reklam yazarı mesajı izleyicinin zihninde dilbilgisel olarak söylediği şeyin zıttını
kodlayarak iletmektedir. Örnek 1’de retorik
sorunun izleyicinin zihninde uyandırdığı varsayılan ileti “Bundan daha doğal hiçbir şey
olamaz.” şeklindedir. Böylece retorik soru
aracılığıyla reklam yazarının, diğer tüm olası yanıtları eleyerek izleyiciyi kendi bakış
açısı doğrultusunda yönlendirdiği ve bu şekilde ikna etmekte olduğu öngörülmektedir.

165

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z19
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z19
ID:350 K:60
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

Bir başka deyişle reklamı izleyenin zihninde
“söz konusu yağdan daha doğalı yok” ifadesi
oluşmakta ve alır kitleyi harekete geçirmek
hedeflenmektedir.
Örnek 2: “Var mı Bizim gibi lezzetlisi?”
Örnek 2’de retorik sorunun izleyicinin zihninde uyandırdığı varsayılan ileti “Bizim
yağ gibi lezzetlisi yok.” şeklindedir. Yani,
dilbilgisel olarak olumlu bir soru olan “var
mı”nın, izleyicinin zihninde dilbilgisel olarak
olumsuz bir biçime, “yok”a dönüştüğü varsayılmaktadır. Yazar kendi fikrini mantıksal
olarak herkesçe kabul edilmesi gereken bir
gerçek gibi sunmaktadır. Bu soru, reklam
yazarının izleyiciden çıkarsamasını beklediği yanıtı tek olası yanıt olarak sunmaktadır.
Böylece reklam yazarı izleyiciyi retorik sorunun içindeki çıkarsanması öngörülen örtük
yanıta doğru yönlendirmektedir. Bu şekilde
izleyicinin fikir ve düşüncelerinde değişime
yol açarak reklam yazarının, izleyiciyi ikna
etmeyi hedefleyen eylemleri yerine getirdiğini söylemek mümkündür.
Örnek 3: “ Fiyatı, kalitesi var mı Aymar gibisi?”
Örnek 3’te geçen retorik sorunun izleyicinin
zihninde “Aymar gibisi yok” şeklinde kodlandığı öngörülmektedir. Burada reklam yazarı “Aymar gibisi yok çünkü fiyat ve kalite
açısından en iyisi Aymar” görüşünü izleyici-

nin zihninde yaratmayı hedeflemekte ve bu
şekilde alır kitleyi ikna etmeye çalışmaktadır.
Örnek 4: “Yoksa siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?”
Edim-eytişimsel yaklaşımda karşımıza çıkan kavramlardan biri de karşı sav kavramıdır (Freeman, 1991:19). Buradaki eytişimsel
durumda, ortaya atılan bir karşı sav ile ilgili olarak katılımcılar yani yazar ve izleyici
arasındaki karşı sav ve bu savı sınamak için
etkileşimli bir sorgulama ortamı ortaya çıkmaktadır. Yani, bir konu hakkında sav ileri
süren kişi vardır ve üzerinde tartışma açtığı
konu hakkındaki kendi görüşlerine karşısındaki kişinin katılması ve onaylaması için
giriştiği ikna etme girişimi bulunmaktadır.
Örnek 4’te reklam yazarının ortaya attığı bir
karşı sav bulunmaktadır. Burada yazar “hala
annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?”
retorik sorusuyla “eski margarinleri kullanmak doğru değil” savını karşı tarafa kabul
ettirmeye çalışmaktadır. “Eski margarinleri
kullanmak doğru değil” savını izleyiciye aktarmaya çalışmakta, bu aktarımını bir retorik
soru ile gerçekleştirmekte, izleyiciyi bu şekilde bir etkileşim sürecine sokmakta ve izleyiciyi “Luna margarin yeni bir margarin ama
onu almak doğrudur” şeklinde ikna etmeye
çalışmaktadır.
Örnek 5: “Bu biraz da güven meselesi değil
mi?”
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Burada soru soran kişinin sorunun yanıtı olan
bilgiye erişimi olduğu düşünülmektedir. Soru
soran kişi, gerçekte sorunun yanıtını bilmektedir. Yani söz konusu reklam metasının güvenilir olduğunu ileri sürmek istemektedir ve
bunun doğruluğu konusunda izleyiciyi ikna
etmeye çalışmaktadır. Bu retorik soru yazarın
tutumunu yansıtan belli bir yanıt için tercih
taşımaktadır. Yani “güvenilir mi ya da değil
mi” arasındaki iki seçenekten biri diğerine
tercih edilir. Tercih edilen olası seçeneği sunarken, tercih edilmeyen beklenmedik olanı
sunmaktadır. Tercih yapısı, sorunun sorulma
biçimi ile şekillenmektedir. Örnek 5’teki retorik soru izleyicinin zihninde söz konusu
arabanın “evet güvenilir bir araba” ifadesinin
oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Seçimlerinde bu arabayı tercih etmesi amaçlanmakta
ve bu amaçla da örnek 5’teki retorik soru kullanılmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmada, yazarın retorik soruları reklam
sloganlarında kullanarak izleyicide zihinsel
olarak belli bir konuya yani yazarın iletmeye
çalıştığı ileti doğrultusundaki bir konuya yönelme, o bakış açısı ile düşünme sözeylemini
gerçekleştirmeye çalıştığını söylemek olası
görünmektedir. Yazarın gerçekleştirmeye çalıştığı bu hamleyle izleyicinin kendi düşüncesinin dışındaki bir olayla ilgili olarak farklı
bir bakış açısı elde ettiği ve bu yeni bakış açısı
doğrultusunda olayı irdelemeye başladığı dü-

şünülmektedir. Yani, yazarın, diğer tüm olası
yanıtları eleyerek izleyiciyi kendi bakış açısı
doğrultusunda yönlendirmekte ve bu şekilde
ikna etmekte olduğu öngörülmektedir. Ayrıca
retorik soruların, yazarın, izleyiciden çıkarsamasını beklediği yanıtı tek olası yanıt olarak
sunan sorular olduğu ve izleyiciyi retorik sorunun içindeki çıkarsanması öngörülen örtük
yanıta doğru yönlendirdiği sorular olduğunu
söylemek mümkündür. Bu şekilde izleyicinin
fikir ve düşüncelerinde değişime yol açarak
yazarın, izleyiciyi ikna etmeyi hedefleyen sözeylemleri yerine getirdiğini söylemek olası
görünmektedir.
Reklamlar, izleyici üzerinde merakı tetikleyen, ürün ya da hizmet hakkında bilgi veren
ve izleyiciyi satın almaya özendiren bir yapılanmadır. Görülmektedir ki, reklam metinlerinde izleyiciyi etkilemek için kullanılan
araçlardan birisi de retorik sorular üzerinden
kurgulanan iknadır. Kullanılan stratejilerle
izleyici, yazarın istediği şekilde düşündürülmeye çalışılmaktadır. Retorik soruların doğası gereği, örtük olarak iletilen düşünceyle,
izleyicinin istenilen yönde düşünmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda, retorik soruların
reklamların içerisinde örtük bir ikna aracı işlevi gördüğü, kendi kendini cevaplayan sorular olarak niteleyebileceğimiz retorik sorular
ile ikna stratejileri kurulmakta olduğu görülmüştür. Bu bağlamda reklamın amaçlarına
en çok hizmet eden araçlardan birisi olarak
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karşımıza çıkan retorik sorular, metin yazarı için örtük şekilde, izleyiciye sezdirmeden
kullanılabilen bir strateji aracıdır.

Strenght Analysis”. Journal Of Language and Social Psycology. London: Sage
Publications. Vol:25. No:2. ss.111-128

Sonuç olarak, bu çalışmanın örneklerinden
elde ettiğimiz çözümlemeler doğrultusunda
yazarın, retorik soruları reklam sloganlarında kullanarak izleyicide zihinsel olarak belli bir konuya yani yazarın iletmeye çalıştığı
ileti doğrultusundaki bir konuya yönelme, o
bakış açısı ile düşünme sözeylemini gerçekleştirmeye çalıştığını söylemek olası görünmektedir. Bir başka ifadeyle, retorik sorular
yazarın, okuyucudan çıkarsamasını beklediği
yanıtı tek olası yanıt olarak sunan sorulardır.
Böylece izleyiciyi reklamının yapıldığı ürüne yönlendirmek, en iyi ürünün söz konusu
ürün olduğuna inandırmak ve bu doğrultuda
izleyiciyi ikna etmek gibi işlevleri yerine getirdiğini söylemek mümkündür.
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EXTENDED ABSTRACT
It can be said that the television advertising is one of the most obvious television formats, which
persuades the audience and causes to change various behaviors, attitude and habits through the
messages coming via media. Therefore, the aim of choosing the format of the advertisement as
the subject of analysis in this study is that advertising is the most important form of program
that has created the changes of our purchasing habits. It is expected from a good advertisement
that it will be possible for potential customers to attract attention, to awaken interest, to stimulate the desire to get the products and services, and finally to buy them. The aim of advertising
is to engage the audience with the visual and visual codes, but to make this process fun. In this
process, advertising uses images, codes, social myths and tries to make the audience remember
and enjoy them. The first step in the advertising analysis is to keep in mind that there are many
images in the advetisements. Everything that makes sense is assumed to be an image in the ad.
Thus, grammatical images, words, visual designs, graphics are frequently found in advertisements. At first glance it is thought that most of these items clearly represent imagery or grammatical codes. But the images and codes in the advertisements are rarely showing something
clearly. These codes have hidden meanings, cultural meanings and mythical meanings. The
slogans in television commercials appear as moves, some linguistic codes and strategies that the
text writer is trying to use to convince the audience. This study investigates rhetorical questions
which are used to alter the audience’s thought, attitude and ideas, to persuade the audience to
buy the product. The aim of this study is to find an answer to the question, “ How are the rhetorical questions coded as a means of persuasion in television commercials?”. In accordance with
this aim, this study investigates persuasion, television commercials and rhetorical questions.
The database includes rhetorical questions from television commercials which were chosen
randomly. One of the strategies used to persuade the audience in television commercials has
emerged as rhetorical questions. Rhetorical questions are the question forms that are seen as a
question, but perceived and understood as a sentence. Rhetorical questions provide opportunities in which the speaker / writer can make the intentions real through implicit responses. The
writer’s linguistic strategies in the text lead the audience to think in a certain way. That’s to say,
the writer leads the audience to think in the direction of his choice. These questions are used
as linguistic tools by the writers to make the audience think in terms of the implicit message
so that the writer can direct the audience’s behaviour in order to buy the product. The implicit
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answers in the question reflect the view that the author wants to convey to the audience. The
author uses the rhetorical question instead of conveying his opinion clearly to the audience, and
attempts to persuade the audience with this move. This convincing attempt of the author directs
the audience to think in the way which he conveys his ıpinion implicitly to the author. In this
study, it seems possible to say that the writer tries to use the rhetorical questions in advertising
slogans to move mentally to a specific subject, that is, to a topic in the direction of the message
the author tried to convey. It is thought that with this move the writer tried to make the audience
obtain a different point of view about an event outside his / her thought, and start to analyze the
event in the direction of this new point of view. In that way, it is foreseen that the author hides
all other possible answers and guide the audience in the direction of his own point of view. It is
also possible to say that rhetorical questions are the only ones that present the answer ,which the
author expects to come out from the audience, as the only possible answer. In this way it seems
also possible to say that the writer fulfills the aims of persuading the audience by changing their
minds and opinions. As a result, it seems probable that via the analysis we have obtained from
the examples of this study, the author tries to use the rhetorical questions in advertising slogans
to move mentally to a certain topic, ie, to a topic in the direction of the message the author tried to convey. In other words, rhetorical questions are the ones that present the answer that the
author expects to be removed from the reader as the only possible answer. Thus, it is possible to
say that the auditor performs functions such as directing the audience to the product where the
advertisement is made, convincing that the best product is the product in question and persuading the audience accordingly.

172

UHİVE

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI
INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCH

KÜRESELLEŞME ODAĞINDA
SİNEMANIN ÜLKELERİN TANITIMINA KATKISI:
ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÖDÜL ALAN
TÜRK FİLMLERİNE, HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA
TÜRKİYE’NİN TANINIRLIĞINA İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM (1)
THE CONTRIBUTION OF CINEMA
TO A COUNTRY’S PROMOTIONIN THE CONTEXT
OFGLOBALIZATION: A CRITICAL LOOK AT INTENTIONAL
AWARD-WINNING TURKISH FILMS IN PRESENTING TURKEY,
IN LIGHT OF PUBLIC RELATIONS
Gülnur IŞIKLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ana Bilim Dalı,
İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı: “Türk Sineması”nı küreselleşme
öncesi ve sonrasında incelemek; diğer ülke sinemalarından
ve sinemacılarından nasıl etkilendiğini ve diğer ülke sinemalarıyla nasıl bir etkileşimde bulunduğunu incelemek ve
bu süreçte özgün bir anlatı biçimi oluşturarak uluslararası bir
marka durumuna gelip gelemediğini araştırmaktır. Bu amaçla
konuyla ilgili Türkçe ve Fransızca yayınlar, elektronik veriler, ayrıca sinema sözlükleri incelenmiş, arşiv belgelerinden
yararlanılmıştır. Çalışmada “Türk Sineması”ndaki gelişmeler
aktarılmış; bu bağlamda, geçmişten günümüze, “Uluslararası
Festivallerde” ödül alan, dereceye giren Türk Filmleri; yönetmen, senarist ve oyuncular ödül aldıkları yıla göre kronolojik
olarak sıralanmıştır. Araştırmada; tarama, tasnif, tenkit, ve
terkip aşamalarından oluşan “Tarih Bilim”i araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Türk Sinema tarihinin de özetlendiği çalışmamız bu bağlamda “Türk Sinema Tarihi” incelemelerinde de
yararlı olacaktır kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Küreselleşme, Uluslararasılık,
Marka

Abstract: The purpose of this study is to examine “Turkish
Cinema” before and after ‘globalization’. For this purpose,
by investigating how Turkish cinema is influenced by other
countries’ cinemas and filmmakers, it will also be determined
how they interact with other country cinemas and whether it
can come to an international brand status by creating a unique
narrative form in this process. In this context, Turkish and
French publications, electronic publications, cinema dictionaries were examined and archival documents were used. Our
work conveys the developments in Turkish cinema chronologically; in this context, Turkish films that have received awards
at international festivals - the director, the screenwriter and the
actors - in chronological order (according to their prize years)
were included. The research makes use of the “History of Science” method, which consists of screening, classification, critique and composition stages. We believe that it will be useful
in the studies of Turkish cinema history and researches. This
study also includes; Turkish films that have won awards in
international festivals, the investigation as to whether awardwinning films have adaptation film scenarios are in majority;
the local or international aspects of Turkish cinema and the
awarded films are analyzed and the perspective of “other”
to Turkish cinemas are examined. These findings will also be
useful to other studies.
Key Words: Cinema, Globalization, Internationality, Brand
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GİRİŞ
Bilindiği üzere toplumsal yaşamın temeli iletişimdir. Bir başka deyişle insan topluluklarının ‘ben’likleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde iletişimin anahtar rolü yadsınamaz
bir gerçektir. Herkes dünyayı kendi bilgisi,
görgüsü doğrultusunda algılar ve her dil dünyayı kendi ekinsel ve sözsel dağarcığına göre
çözümler. A. Meillet’nin tanımıyla dil: “Tam
anlamıyla toplumsal bir olay”dır ve toplumsal
alanda birincil işlevi de kuşkusuz iletişimdir.
Bu anlamda bir iletişim dili olarak sinema
anlatısını toplumbilimden, toplumbilimi de
sinemadan soyutlamak olanaksızdır; çünkü
her ikisinin de oluşumunda, algılanmasında
ve çözümlenmesinde aralarında sürekli bir etkileşim vardır.

güzelliğini kavratmaktır.” Pudovkin’in bu
sözlerle anlatmak istediği, izleyiciye sinemanın yalnızca salt gerçekliği yansıtan bir ürün
değil, bir tür göstergeler ve kültür dizgesi olduğu; görüntünün bu bağlamda ele alınıp çözümlenmesi gerektiğini hatırlatmaktır. Özetle, Küçükerdoğan’ın da vurguladığı üzere:
“Sinema, insanın gereksinimlerini anlatabilme, yaşadıklarını ya da düşlerini paylaşabilmeye olanak sağlayan, izleyiciyi anlık olarak
sıralı bir heyecan içine sokan görüntülerin;
teknik ve estetik tanımıdır. Bir başka deyişle zamanın kurgulanmasıdır”(Küçükerdoğ
an,2010:25)
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ve
POST - MODERNİZM

Her sanat eseri, sanatsal değerinin yanı sıra
aynı zamanda bir iletişim aracıdır. İlk sinema
kuramcısı ve eleştirmeni Ricciotto Canudo,
1911’de yazdığı “Altıncı Sanatın Doğuşu”
adlı kitabında sinemanın; mimari, resim ve
heykelden oluşan mekansal; müzik ve danstan oluşan zamansal sanatların, bir sentezi
olduğundan söz eder. Canudo; 1912’de yazdığı manifestosunda ise; sinematografi sanatını
”Yedinci Sanat” olarak tanımlar.

Frankfurt Okulu’nun önde gelen isimlerinden; felsefeci, toplumbilimci ve müzikolog,
T. W. Adorno (1903-1969), sanat ve felsefe
arasında, her birinin kendi özerkliğini koruduğu bir ilişki bulunduğunu; bu bağlamda felsefede; düşüncelerin, betilerin ve kümelerin
oluşumu olarak ifade edilen estetik ögenin;
sanatta, betiler ve imajlar vasıtasıyla gerçekliğin aydınlatılması olarak ifade edilen “bilişsel
bir işlevi” üstlendiğini belirtir (Best, Kellner,
1998:281).

Pudovkin’in deyişiyle: “Sinemanın temel
amacı, insanlara yeni şeyler görebilmelerini öğretmek, içinde körü körüne yaşadıkları
dünyayı bıraktırmak, evrenin anlamını ve

Adorno, sanat ve kültürün ideoloji ile bağıntılı olduğunu vurgulayarak, “Kültür
Endüstrisi”nin ana dalı olan sinemanın ideolojisinin, çoğunlukla kişisel sanattan ve onun
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ticari sömürü işlevinden ödünç alınmış bir yıldız sistemine dayandığının altını çizer. Kültür
endüstrisinin, binyıllara uzanan bir süreçte
birbirinden ayrı duran yüksek ve düşük sanat
düzeylerini, her ikisini de zarara uğratacak şekilde bir araya gelmeye zorladığını ifade eden
düşünür, bu nedenle kültür endüstrisi, yöneltilmiş olduğu kitlelerin bilincini ve bilinçaltını yönlendiriyor olmasına rağmen kitlelere
ön planda değil, geri plandaki roller düşer. Bu
bağlamda her ne kadar “Kültür endüstrisi”,
varlığını kitlelere uyum sağlamakla sürdürebilse de; “kitleler, kültür endüstrisinin ölçütü
değil, ideolojisi konumundadır”demektedir
(Adorno, 2003 :76-77).
Kültür endüstrisi, Adorno ve Horkheimer’a
göre, yalnızca belli bir şemaya uygun olarak
düzenlenmiş kültürel ürünler üretmez. Kültür
endüstrisi aynı zamanda örneğin, bir filmin
nasıl sona ereceğini, ödüllendirilecek ya da
cezalandırılacak kişileri öngörebilecek şekilde, bu şematik işleyişi bilen ve bundan dolayı
kendini mutlu hisseden tüketicileri de üretir.
Ancak, Adorno’ya göre, buradaki tüketici,
kültür endüstrisinin yansıttığı gibi yüceltilmiş
bir “özne” değil, tam tersine “nesne” niteliğindedir (Adorno, 98-106).
Douglas Kellner, “kitle kültürü” ile “postmodernizm” arasındaki ilişkiye dikkat çekerek;
modernizmi, “popüler ve yüksek sanat arasında bir ayrım” olarak ifade eder. Kellner’e
göre postmodernizm; bu ayrımı ortadan kal-

dırarak, yüksek sanat ile popüler sanatın bileşimini sağlamış; ortaya çıkan bu durum ile
tüketim toplumunun sürekliliğini güvence altına almıştır” Bir başka deyişle; Postmodernizm; “popüler kültür” ile “yüksek kültür”ün,
farklı tarz ve biçimlerini iç içe geçirerek,
uyumlu hale getirmektedir. Bu farklı tarz ve
biçimler, hem yerel hem de küreselin bir birleşimi olarak karşımıza çıkmakta, bu anlamda
birey toplumsal yaşamında yeni tüketim alışkanlıklarına daha kolay yönlenebilmektedir.
Bu yeni süreç bireyin bir yandan toplumsal
hayatta tüketim alışkanlıklarını belirlerken
diğer yandan da toplumsal kimliğinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Yaşam tarzlarında gözlenen bu sürekli değişim ise “postmodern” bakış açısıyla, kabul edilir duruma
getirilmektedir (Kellner, 2001:185-190).
KİTLE KÜLTÜRÜ ve KÜRESELLEŞME
Toplumsal alanda gerçekleşen ve her türlü
basın-yayın araçları (radyo, televizyon, dergi, gazete, internet vb) diğer yollarla gerçekleşen bir iletişim biçimi olan “Kitle iletişimi”,
toplumu bilgilendirmek ve geniş kitlelerle
iletişim kurmak anlamında kullanılır. Diğer
yandan kitlenin; sosyal, siyasal ve kültürel
bakımdan belirsiz olan ve ayırt edilemeyen
insan topluluklarını ifade eden bir anlamı da
vardır. Bu bağlamda ele alındığında “Kitle
iletişimi” geniş örgütleri, grupları ve kişileri
de kapsar. Ayrıca sosyalleşmenin bir gereği
olarak ortaya çıkan, kitleler arası iletişimi
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sağlamalarının yanı sıra dünya uluslarını da
birbirine bağlayan uydu teknolojilerinin önemi de bu anlamda yadsınamaz bir gerçektir.
Küreselleşme kavramına hangi bakış açısıyla
yaklaşılırsa yaklaşılsın; küreselleşme gerçeği; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda pekçok değişime neden olmakta, ortak
değerlerin dünya çapında yaygınlaşmasına
yol açmaktadır.
Türk Dil Kurumu kitleyi: “Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı”,
olarak tanımlamaktadır. “Kitle kültürü“ kavramıyla ise daha çok endüstriyel tekniklerle
üretilen ve çok geniş kitlelere yayılan, karşı
konulması güç, davranış, mitos ya da temsili olguların tümü anlatılmak istenmektedir.
“Kitle kültürü“ ürünleri kitle iletişim araçlarıyla üretilen ve yayılan, sadece kitlesel pazar
için imal edilen standart kültürel ürünlerdir.
Bunların kullanımlarında ve tüketimlerinde
de kitlesel bir davranış söz konusudur. “Bireyi edilgen bir kültür tüketicisi haline getiren
bu oluşum; sanat, eğlence gibi yaşam pratiklerini de bir tüketim eylemine dönüştürür“
(Karaoğlu, Şenel, Erişim Tarihi: 20.12.2016).
Gelişmiş ülkelerin literatüründe yer alan
“modern toplum” tanımı; devletin denetimini
varsayar. Alman sosyolog Ulrich Beck’in, tanımladığı “kavanoz toplum kuramı”na göre;
kültür ulusal sınırlar içinde ele alınır. Kültürü değişmeyen bir olgu olarak değerlendiren

bu yaklaşım, “küreselleşme” olgusunun gündeme getirdiği, uydu televizyonları, telefon,
ulaşımın kolaylaşması gibi modern teknoloji ürünleri ile “göçlerin yarattığı koşullarla
kendini gösteren ‘ulus-aşırı’ toplumsal alanlarda ortaya çıkan, ‘ara-alan’ kültürünü ve
kimliğini değerlendirmede eksik ve hatalı
kalmaktadır”(Faist, 2003: 381).
Ayhan Kaya’nın “senkretik kültür nosyonu”
olarak isimlendirdiği yaklaşıma göre ise,
“kültür; sınırlar arasında geçişken, dinamik
bir alaşım sürecidir”. Bu açıdan bakıldığında, farklı araştırmacılar tarafından kullanılan
kültürel alaşımı ifade eden, “etnik manzaralar, bağlamsız kültürler, melez kültür, üçüncü
kültür, siyah Atlantik” vb.gibi , kolayca elde
edilebilen şeylerden oluşturulan kültürel çalışma, “bir halkın tüm dünyaya yayılmasıyla
ortaya çıkan kimlikler” gibi kavramlar öne
çıkmaktadır (Kaya, 2015:44-78). Kültürlerin
kesişim alanlarında ortaya çıkan ve nesiller
arasında bir ‘ara-alan’ kimliği yaratan bu kültürün; maddi kültür üretimi olarak sinemasal
üretimi aşağıdaki örneklerde görülebilir:
• Üçüncü Sinema: Aynı anda hem içeride,
hem dışarıda temalı diyaspora filmlerini
de kapsar,
• Siyah-İngiliz ve Asyalı-İngiliz Sinemaları: 1970’lerden günümüze geçen süreçteki
İngiliz Sinemasında, marjinden ‘anaakım’
sinemaya doğru gelişir,
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• Hong Kong Sineması: Yaşanılan mekanın
yarattığı geçişliliği, kimlik ve aidiyet sorunsalını işler,
• Beur Sineması: Fransa’da Kuzey Afrikalı kökenden gelerek, ana akım sinemaya
doğru bir gelişme gösteren ikinci kuşak
Beur’lerin kültürel üretimi olarak ifade
edilir. (Işıklıoğlu, 2005:16-31)
TÜRK SİNEMASININ TARİHSEL
GELİŞİMİ
Varoluşunun başlangıcının bilinmesi, sinemanın eşsiz bir ayrıcalığıdır. Sinema tarihi, tarih
biliminin yöntemini uygular. Tüm sanatlar
gibi sinema sanatı da içinde oluştuğu; siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal,
hukuksal, yönetimsel, teknolojik olgulardan
ve ortamdan soyutlanarak, kendi iç dinamiğini oluşturan; dönüşüm, devinim, etkileşim,
yaratma, yetenek, beceri, mesleksel türdeşlik
gibi öğeler değerlendirilerek ve yorumlanarak tarihsel dönemlerinin başlangıç ve bitiş
sınırlarını, dönüşüm ve oluşum evrelerini o
sanatın içinde oluştuğu siyasal, toplumsal,
ekonomik, kültürel, sanatsal, hukuksal, yönetimsel, teknolojik olgular ve ortam saptar.
Tarih biliminde olduğu gibi sinema tarihinde
de yöntem ve kuramsallık önce dönemlerin,
dönüşümlerin ve oluşumların saptanmasıdır.
(Erksan akt: Dinçer, 1996: 160-163).
Her ülkenin bir sinema tarihi vardır kuşkusuz. Fuat Uzkınay’ın Ayestefanos Anıtı’nın

14 Kasım 1914’te yıkılmasına ilişkin filmi,
“çekilen ilk Türk filmi”, Fuat Uzkınay da “İlk
Türk Sinemacısı” olarak nitelenmektedir.
Türkiye’de Cumhuriyet’ in ilanıyla birlikte,
toplumda yaşanan ciddi değişim, sosyal hayatın her alanında değişikliklere yol açmıştır.
1922-1949 yılları arasındaki dönem daha çok
“teatral” kökenli çalışmalardan oluşurken;
(1945) İkinci Dünya Savaşı sonrası film üretimi artmış: Mısır filmleri, Amerikan macera
ve güldürü filmleri, Türk Sineması’nın kendi
köklerinden kaynaklanan edebiyat uyarlamaları ve tarihsel filmler belirli bir sinema anlayışını da beraberinde getirirmiş, bu süreçte
gerçekleştirilen filmler daha sonraki yıllarda
gerçekleştirilen üretimlerin temalarına da temel oluşturmuştur.
1960-1975 yılları arasındaki dönem, gerek
yapım ve üretim gerek dağıtım gücü gözönüne alındığında, Türk Sineması için “Altın
Çağ” olarak nitelendirilebilecek dönemdir.
Bu dönem üretim verimliliğinin en üst noktaya çıktığı “düzeyli ve kaliteli” Türk filmlerinin birbiri ardına vizyona girdiği, “ulusal bir
kimliğe büründüğü” yıllardır. 1962 ‘ de Fakir
Baykurt’un aynı adlı romanından sinemaya
aktarılan Metin Erksan’ın yönetmenliğini
yaptığı; “Yılanların Öcü”; Tunus, Kartaca
Film Festivali’nde “Şeref Madalyası” almıştır (Özgüç, 2002: 120-121).
1960–65 yılları arasında varlığından söz edilen toplumsal gerçekçilik, Metin Erksan si-

177

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11
ID:357 K:405
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

nemasının “bireycilik” ve “modern bireyin
yalnızlığı” temaları etrafında biçimlenmiştir.
Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden, Metin
Erksan’ın 1963 yapımı “Susuz Yaz” filmi modernlik ve modernliğin görünen sonuçlarının
temelinde kültürel bir çözümleme yapmayı
hedefler. Film, 1964 Berlin Film Şenliği’nde
“Altın Ayı” ödülünü kazanmıştır (130-131).
1971-1980 yılları arasında siyasi, iktisadi ve
sosyolojik değişimler her sektörü olduğu gibi
sinema sektörünü de önemli ölçüde etkilemiş,
televizyona artan ilgi, kitleleri sinemadan
uzaklaştırmış; sinema salonları kapanmaya
başlamıştır. 1977 yılında; Türk Sineması’na
yasal düzenlemeler hazırlamak, yurt dışında film haftaları düzenlemek ve festivallere
katılacak filmlerin altyazı kopyalarını üretmek vb. görevleri üstlenmek adına Kültür
Bakanlığı’na bağlı Sinema Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.
Her zaman olduğu gibi, ülkenin içinde bulunduğu iktisadi, hukuki ve siyasi süreçler,
Türk Sineması’na yansımıştır. Ülkenin artan
ithalatı sayesinde yaşadığı teknik devrim,
görsel iletişim araçlarında belirgin değişimler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu dönemde video piyasası oluşmuş; sinema seyircisi ailelerden, bireylere geçişi tamamlamış,
1980’lerden itibaren “yıldız sistemi” çökmüş,

başrol oyuncusuna göre belirlenen filmlerden, “yönetmen sineması”na geçilmiştir.
1986 yılında sinema, video ve müzik eserleri
yasası çıkartılmış, devlet doğrudan müdahalelerle sinema sektörünü düzenlemeye çalışmış; film festivalleri kendi seyirci kitlesini
yaratırken, Türk filmleri yabancı festivallerde
yarışıp, ödüller kazanmaya başlamıştır.
90’lı yıllar Türk sinema sektörü için kriz dönemidir; ancak yine bu dönemde Türk filmlerinin teknik düzeyi dünya standartlarını
yakalamış; sinemaya, sinema okullarından
yetişmiş eğitimli gençler, hakim olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda önceleri kısa filmlerle ve senaryolarla adını duyuran kuşak, Türk
Sineması’na yeni bir soluk getirmiştir. İzleyici profilinin hayli değiştiği bu dönemde,
sinemacıların anlatımlarında da belirgin değişiklikler gözlemlenmeye başlanmıştır. 2004
yılında çıkan, 5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması
İle Desteklenmesi Hakkında Kanun”, Türk
Sineması için bir dönüm noktası olmuştur.
Bu yasa ile uluslararası değerlendirme ve
sınıflandırma sistemine geçilmiş, film üretiminde ve yerli film seyirci sayılarında artış
yaşanmış, bu artış tüm yapımcıların ilgisini
çekerek bu bağlamda “Türk Sineması” da
yeni bir ivme yakalamıştır.
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Tablo 1. Uluslararası Festivallerde Ödül Alan Türk Filmleri: (Yönetmenine Göre)
YIL

FİLM ADI

YÖNETMEN

SENARYO

FESTİVAL ADI

ÖDÜL

1962

YILANLARIN
ÖCÜ

M.ERKSAN

F.BAYKURT

Kartaca Sinema
Günleri

Şeref Madalyası

1964

SUSUZ YAZ

M.ERKSAN

N.CUMALI

Berlin Film Şenliği

Altın Ayı

1967

AH GÜZEL
İSTANBUL

A.YILMAZ

S.ÖNAL

San Remo Bordighera

Gümüş
Ağaç(öz.öd)

1970

UMUT

Y.GÜNEY

Y.GÜNEY

Gronoble Film
Şenliği

Özel jüri
ödülü1

1971

AFACAN KÜÇÜKSERSERİ

Ü.ERAKALIN

B.ORAN

Milono Fes.Çocuk
filmleri

“birincilik”
ödü

1974

BEDRANA

S.DURU

V.TÜRKALİ

Karlova Film
Şenliği

Cidalc

1974

OTOBÜS

T.OKAN

Sicilya Teormina
Film Festivali

Altın Charby2

1974

ENDİŞE

Ş.GÖREN

Y.GÜNEY3

San Remo Sanat
Filmleri Şenliği

Erkan Yücel
En baş.erk.oy

1978

KARAÇARŞAFLI GELİN

S.DURU

V.TÜRKALİ

Karlova Film
Şenliği

Sendikalar
Birliği.öz.öd4

1976

BEN SANA
MECBURUM

Ü.ERAKALIN

Ü.ERAKALIN

1.İstanbul Ulus.F.Ş

İkincilik ödülü5

1978

SELVİ BOYLUM
AL YAZMALIM

A.YILMAZ

A.ÖZGENTÜRK

Taşkent Film Festivali

T.Şoray
En iyi kad.oy.

1979

SÜRÜ

Z.ÖKTEN

Y.GÜNEY

Berlin Film Şenliği

6

1980

DÜŞMAN

Y.GÜNEY

Y.GÜNEY

Berlin Film Şenliği

Jüri öz.öd.
3 ödül.7
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Tablo 2: Küreselleşme Sonrası Uluslararası Festivallerde Ödül Alan Türk Filmleri
YIL

FİLM ADI

YÖNETMEN

SENARYO

FESTİVAL ADI

ÖDÜL

1981

HAZAL

A.ÖZGENTÜRK

A.ÖZGENTÜRK

Prade -S.Seb.
Manheim Lahey-

6 birincilik ödülü8

1982

BİR GÜNÜN
HİKAYESİ

S.ÇETİN

S. ÇETİN

HYERES Genç
Sin.Fevtivali

Halk Jürisi ödülü

1982

AT

A.ÖZGENTÜRK

I. ÖZGENTÜRK

1982-83-85
FESTİVALLER9

4 ödül

1982

YOL

Ş.GÖREN

Y. GÜNEY

Cannes
Fransa Eleş.
ödülü

Altın Palmiye10

1983

HAKKARİDE BİR
MEVSİM

E.KIRAL

O.KUTLAR

Berlin F.Festivali

Gü.müş Ayı ve

1984

KAŞIK DÜŞMANI

B.OLGAÇ

B.OLGAÇ

Paris Kadın
F.Şen

Birincilüik ödülü

1985

PEHLİVAN

Z.ÖKTEN

F.YAŞAR

Rennes Spor F.Ş

U.olimpiyat öd.

1985

AYNA

E.KIRAL

E.KIRAL

Lüxemburg
filmŞ

Büyük Ödül 3 öd12

1985

BEKÇİ

A.ÖZGENTÜRK

I. ÖZGENTÜRK

14.Strazbourg
F.S

2.cilik ödülü13

1985

BİR AVUÇ CENNET

M.ÖZER

M.ÖZER

14.Strazbourg
F.S

2.cilik ödülü14

1986

BİR YUDUM
SEVGİ

A.YILMAZ

L.TEKİN

Ul.ar. İstSin.
Gün

En iyi film

1986

KURBAĞALAR

Ş.GÖREN

O.ŞAHİN

3.kıta film.
Festiv.

En iyi kadın oyuncu15

1987

ANAYURT OTELİ

O.KAVUR

Ö.KAVUR

Venekdik F.Şen.

Fibresci16

YIL

FİLM ADI

YÖNETMEN

SENARYO

FESTİVAL ADI

ÖDÜL

1987

YER DEMİR GÖK
BAKIR

Z.LİVANELLİ

Z.LİVANELLİ

S.Sebastian
J.Jurges

OCİC
Altın Kamera

1990

A AY

R.ERDEM

R.ERDEM

Nantes Kıta Fi.Ş.

2 .cilik ödülü

1990

SA HTE CENNETE VEDA

T. BAŞER

T. BAŞER

A.Rad.TV.
Z.Olcay

CİVİC
En iyi kadın
oyuncu
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1990

BÜTÜN KAPILAR KAPALIYDI

M. ÜN

S.A.KALYONCU

U.İst.film. festivali

Jüri özel ödülü

1990

UÇURTMAYI
VURMASINLAR

T.BAŞARAN

S.F.ÇİÇEKOĞLU

U.İst.film festivali

En iyi film

1990

BENİM SİNEMALARIM

G.KARAMUSTAFA

FURUZAN

Tahran Film Şen.

Jüri özel ödülü

1990

KARARTMA
GECELERİ

Y.KURÇENLİ

Y.KURÇENLİ

Vallodolid F.Şen.

Juri özel ödülü

1991

BERDEL

A.YILMAZ

Y.TÜRKER

Berlin Film Şen.

CİCAE

1991

CAMDAN KALP

F.YAŞAR

F.YAŞAR

Film Buluşması

İkincilik ödülü

1990

KARARTMA
GECELERİ

Y.KURÇENLİ

Y.KURÇENLİ

Vallodolid F.Şen.

Juri özel ödülü

1991

UMUDA YOLCULUK

X. KÖLLER

F.ÇİÇEKOĞLU

Locarno Film.
Şen

Üçüncülük ödülü1117

1997

TABUTTA RÖVAŞATA

D. ZAİM

D. ZAİM

U.İst. film festi.

Fibresci

2003

UZAK

NURİ B.CEYLAN

NURİ B.CEYLAN

Cannes

Büyü k jüri ödülü

2005

GÖNÜL YARASI

Y.TURGUL

Y.TURGUL

QUEENS

En iyi film ü3
ödül121812

2006

DONDURMAM
GAYMAK

Y. AKSU

Y.AKSU

QUEENS

En iyi yabancı
film
En iyi yönetmen

1998

ÜÇ MAYMUN

NURİ B.CEYLAN

E.CEYLAN

CANNES

En iyi yönetmen

2010

KÜF

A.AYDIN

A. AYDIN

Venedik Film
Şen
Selanik Film
Fes.

Geleceğin Aslanı
Gümüş İskender

2010

BAL

S.KAPLANOĞLU

S.K.OĞLU-O.
KÖKSAL

Berlin film fest.

Altn Ayı

2011

BİR ZAMANLAR
ANADOLU

NURİ B.CEYLAN

NURİ B.CEYLAN

CANNES

Juri büyük ödülü

2012

LAL GECE

R.ÇELİK

G.TİRYAKİ

Berlin film fest.

Kristal Ayı38

2012

SEMİ

R.ÇAKAR

R.ÇAKAR

Frankfur film
fes.

Gelecek vaad
ed.oy
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2012

ATEŞİN
DÜŞTÜĞÜ YER

İ.GÜNEŞ

Montreal

Fibresci-En iyi
film

2013

SEV BENİ

M. BAHADIR

M. BAHADIR

Fet

En iyi film1937

2014

KIŞ UYKUSU

NURİ B.CEYLAN

E.CEYLAN

CANNES

Altın Palmiye

2014

KUZU

K. ATAMAN

K.ATAMAN

Berlin film fest.
Seminci film fes.

Juri özel ödülü
4 ödül

2014

Sİ VAS

NURİ B.CEYLAN

Kaan Müjdeci

Venedik F.
Şenliği

Juri özel ödülü

2015

ABLUKA

EMİN ALPER

EMİN ALPER

Venedik F.
Şenliği

Juri özel ödülü

2015

MUSTANG

D.G.ERGÜVEN

D.G.ERGÜVEN

Guanajuato
F.Fes.
Saraybosna F.
Fes.

Mansiyon
En İşi Film

2015

ANA YURDU

Senem Tüzün

Senem Tüzün

Varşova F.Fest.
NETPAC
ASPA
Tiflis Film. Fes.

FIBRESCI ödülü
En iyi Asya Filmi
En iyi Senaryo
En iyi Film

2016

RAUF

S.Caner-B.Kaya

Soner Caner

Sofia Film. Fes.

FIBRESCI ödülü

Türk Sineması’nın “uluslararası arenada ödül
almış filmleri” incelememizde, diyasporik
yönetmenler kapsamında değerlendirilen yönetmenler araştırmamızın dışındadır. Ayrıca
henüz film olarak çekilmediği için; ScreenWriting Expo’da (2011) senaryosu ödül alan ilk
Türk kadın senarist, Emine Dursun’da tabloda yer almamıştır.
TÜRK SİNEMASININ DÜNYA SİNEMASINDAKİ YERİ
7 Haziran 2014 tarihli aa haberi: Dünyanın
Türk Sineması’nı bir anlamda yeniden keşfettiğinden söz ederek: Son yıllarda sektöre

sağlanan desteklerin de katkısıyla Türk sineması 100. yılında altın çağını yaşıyor. Venedik, Valladolid, Guanajuato ve Busan’da
gibi dünyanın önemli film festivallerinden
Türkiye’ye davet üstüne davet gönderildiğini
belirtmektedir.
Her ne kadar radyo, televizyon, internet vd.
kitle iletişim araçları kadar yararlanamasakta
sinema da ülkelerin tanıtımı açısından önemli
bir araçtır. Ülkemizde sinema alanında halkla
ilişkiler çalışmalarını incelediğimizde daha
çok, kuruluşların özellikle toplumsal sorumluluk anlayışları doğrultusunda sinemaya parasal destek verdiklerine tanık oluyoruz. Söz
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konusu destek özellikle senaryo yarışmaları,
film festivalleri ya da film yapımı gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.
Temeli iletişime dayanan “Halkla ilişkiler”
bir planlama sürecidir bu anlamda hedef kitleyi iyi tanımak ve bu hedef kitleye ulaşmak
için kullanılacak araçların iyi belirlenmesi,
etkinliğin istenilen hedefe ulaşmasında büyük önem taşır. John Master “The Nature of
Public Relations” adlı kitabında bu süreci
“RACE” olarak tanımlar:
1. Araştırma(Research) Problem veya durum
nedir?
2. Eylem (Action) Bu konuda neler yapılabilir?
3. İletişim (Communication) Bu konu hedef
kitleye nasıl anlatılacak?
4. Değerleme (Evaluation) Hedefe ulaşıldı
mı? Etkileri ne oldu?
Antony Giddens, Modern dönemdeki zaman/
mekan uzaklaşması düzeyinin önceki bütün
dönemlerden çok daha fazla olduğuna dikkat
çekerek; küreselleşmeyi şöyle tanımlamaktadır: “Küreselleşme, uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların millerce uzaktaki
olaylarla biçimlendirildiği, ya da bunun tam
tersinin sözkonusu olduğu yollarla bağlayan,
dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır.” Bu anlamda yerel ve uzak toplumsal biçim ve olaylar arasındaki ilişkiler de

buna uygun olarak ‘esnerler’. Küreselleşme
de asıl olarak bu esneme sürecine işaret eder;
çünkü artık farklı toplumsal bağlamlar ya da
bölgeler arasındaki bağlantı biçimleri bir bütün olarak yerküre yüzeyinde şebekeleşmektedir. (Aysoy, 2003)
Geçmişten günümüze Uluslararası arenada
ödül alan Türk filmlerini incelediğimizde;
küreselleşme öncesi ve sonrasında önemli
farklar olduğunu gözlemledik. Örneğin küreselleşme öncesi; yerel (Anadolu) konulu
ve siyasal mesaj taşıyan toplumsal içerikli
filmler daha çok ödül alırken; küreselleşme
sonrası bireysel içerikli filmler, göç olgusu,
küreselleşme bağlamında farklı kültürlerin
sorunları, barış söylemleri ve kadını anlatan
filmler ödül almakta.
Küreselleşme olgusunun kültürel sonuçları incelendiğinde iki ayrı bakış açısı karşımıza çıkmakta: Birincisi, küresel kültürü;
uluslararası barış ve işbirliğini destekleyen
olumlu bir gelişme olarak görürken diğeri,
küresel kültürü ulusları ‘milli’ kimliklerinden kopartacak tehlikeli bir oluşum olarak
değerlendirmektedir. Bu anlamda kültürel
küreselleşmenin olumlu mu, yoksa olumsuz
bir gelişme mi olduğu sorusunun yanıtı, bakış açısına ve söz konusu toplumun dünyadaki konumuna göre değişmektedir. Diğer
bir deyişle küreselleşme, “bir yandan yerel
kimlikleri yıpratırken, diğer yandan değişime yol açmaktadır. Bu şartlar altında, deği-
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şim talebiyle başa çıkamayan veya değişimi
benimsemeyen toplum kesimleri, çözümü,
geleneksel kurumların tanıdık dünyasına
dönmekte arayabilmektedir(Köse, 2003, 4).
Küreselleşme süreci, eşzamanlı olarak iki
kültür görüntüsü sunmaktadır: Bunlardan
ilki, tikel kültürü ‘küre’ye bir başka deyişle
“üst sınırlarına” ulaştırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tüm heterojen kültürler dünyayı kaplayan tek hakim kültürün içinde erimektedir.
İkinci görüntü ise; hiçbir örgütleyici prensip
olmaksızın yan yana akmaktadır. “Bu görüntülerin netleşmesini sağlamak için öncelikle
yapılması gereken küresel kültürü alan olarak
düşünmektir Gelişmiş iletişim olanaklarıyla
kültürler karşılaşıp, yan yana akarken “giderek artan kültürel hareketlilik ve karmaşa
içeren global alan kabulü, eşzamanlı olarak
kültürün küreselleşmesinin ikinci görüntüsünü önermektedir” (Ekinci, 2010: 47-49). Son
yıllarda hızlı bir kültürel entegrasyon yaşayan
dünyamızda, şimdiye kadar seslerini duyuramamış ve temsil edilmemiş olan yeni özneler,
ilk defa seslerini duyurma olanağı bulmaktadır. Bir başka deyişle, “Küreselleşme süreci,
globallik ile yerellik gibi zıt kutupları bir araya getirmektedir”.
Tüm bu bilgilerin odağında Türk Sineması’nın
Küreselleşen dünyadaki yeri sorusuna verebileceğimiz yanıt: Sinemanın Türkiye’de henüz
bir sektör olmasa da, gelişen teknoloji ve film

‘PR’ı çalışmalarının sektörleşmenin önünü
açacak potansiyele sahip olduğudur. Bu konuda sosyal medyanın rolü de doğal olarak
yadsınamaz bir gerçektir.
Türk Sineması’nın markalaşması, yapılacak
halkla ilişkiler planlama araştırmalarının sağlıklılığına bağlıdır. Bir başka deyişle; sürekli
değişen bir dünyada yer alabilmek için hedef
kitlenin alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini,
gereksinimlerini ve isteklerini, eğlence ve
boş zaman değerlendirme araçlarını sürekli
izleyerek, hedef kitlenin nabzını tutmak gözden kaçırılmaması gereken önemli bir etmendir. Bu bağlamda yapılacak halkla ilişkiler
çalışmaları kapsamında Marka çalışmaları:
- Katılımsal bir ürün sunmalıdır.
- İzleyimsel bir ürün sunmalıdır.
- Tutundurmaya yönelik ticari ürünler sunmalıdır.
- Tüketicinin ortak beğenisine yönelik olmalıdır.
- Film ekibinin ortak bir söylemde buluşması gerekmektedir.
- Film ekibinin yönetmenin diğer filmlerinde anlattıklarından haberdar olması; bir
anlamda sinema tarihi ile ilgili bilgili olması sağlanmalıdır.
- Film PR’ı yalnızca yönetmen ya da oyuncuların medyada ne kadar göründüğü, ne-
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rede ve kiminle göründüğünden daha fazla
bir etkinlik olarak düşünülmelidir.
- Yaratıcı olmalıdır; ancak yaratıcılığı “reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözü olarak algılamamalıdır.
- İkna- eyletim ve Tanıtım aşamaları planlanmalıdır.
SONUÇ
Yalnızca halkla ilişkiler etkinliğiyle değil,
reklam etkinliğiyle de sıkça karıştırılan bir
kavram olan Tanıtım; “olumlu bir kimlik yaratmak, bilgi edinmek isteyenlerin sayısında artış sağlamak” ya da bilgisi olmayanları
bilgilendirmek; bir konu bir durumla ilgili
bilinmeyenleri ya da az bilinenleri bulup çıkarmak ve geliştirerek sunulabilir duruma
getirmektir.
İkna ve eyletim söz konusu olduğunda belleğimize ilk gelen kavram ülke tanıtımlarıdır.
Toplumsal yapıdan örgütlenmeye, ekonomik
yapıdan kültür ve geleneklere, çok geniş bir
alanı kapsayan tanıtım, “dünya kamuoyunda olumlu bir imge yaratılarak çeşitli baskı
gruplarının yürüttükleri siyasal etkinlikler
ve bunların sonucunda oluşabilecek telkin
ve baskıları etkisiz bırakma, bunların yerine
olumlularını yerleştirebilme olanağını yaratabilmelidir” (Zeybek, 2007, 57).
Günümüzde iletişim araçlarının çeşitlenmesi, dijital mecraların sürekli izlenmesi ve

tüketicilerin bu mecralarda aktif rol alması,
her alanda olduğu gibi sinema halkla ilişkilerinde de değişimleri kaçınılmaz kılmakta.
Söz konusu ‘marka’, özellikle de küresel bir
marka olduğunda toplumsal ve kültürel değişiklikler son derece önemlidir. Marka olmak;
insanların belleğinde olumlu bir düşünce ve
farklılık yaratmak ve bunu kesintisiz sürdürmek demektir. Bir başka deyişle markanın
itibar yönetiminin doğru yapılandırılması ve
sürdürülmesidir. Bu anlamda Küreselleşen
dünyada: ‘Türk Sinema sektörü’nün uluslararası arenada olumlu bir marka imajına sahip
olması ve başarısı da yalnızca bu alana odaklanmış halkla ilişkiler uzmanlarının çalışmalarıyla olanaklıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: The concept and reality of globalization, in economic, social, political and cultural areas, lead to the spread of common values around the world. “Mass communication”,
which is a form of communication, takes place in the public sphere and takes place in all kinds
of media uses to inform the society and communicates widely. On the other hand, mass communication has a meaning that refers to vague and human communities that hold indistinguishable
political and cultural aspects. When considered in this context, “mass communication” includes
broad organizations, groups and people. In addition to providing communication between the
masses that emerged as a necessity of socialization, the importance of satellite technologies that
connect the world’s nations is an undeniable fact. Each piece of art is a communication tool,
alongside its artistic value. The first cinema theorist and critic Ricciotto Canudo, in his book
“The Birth of Sixth Art”, written in 1911, described the cinema as a synthesis of architecture,
painting and sculpture and temporal arts that consists of dance and music. Canudo describes
the art of cinematography as the “seventh art” in his manifesto, which he wrote in 1912. In the
words of Pudovkin; “The main aim of the cinema is to teach people to see new things, to make
them understand the meaning and beauty of the universe.” Pudovkin wants to tell the audience
that cinema is not merely a product that reflects purely reality; it consists of a semiological and
cultural system. It reminds us that the image has to be addressed and analyzed in this context.
In short, as Küçükerdoğan emphasizes: “Cinema is a technical and aesthetic definition of the
images that put people into a sequential excitement that allows them to tell their needs, share
their experiences or dreams. In other words it is time editing. “Objective: The aim of this study
is: “To examine Turkish cinema before and after globalization; to investigate how they are influenced by other countries’ cinemas and filmmakers, and how they interact with other country
cinemas, and how they can become an international brand by creating a unique narrative form
in this process. Importance: The process that Turkish cinema has passed from past to present
is to explore the benefits of our research that we have created in the context of studying, exploring cinema in the context of public relations, examining the contributions of cultures and the
benefits that cinemas make for country recognition in the globalization process. In this sense,
Turkish film directors, screenwriters and actors who have announced their names in the International arena in the history of Turkish Cinema will also be listed. Methodology:In the research,
the “History of Science” research method is used. This method consists of screening, classifi187
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cation, critique and composition stages. In this context, Turkish and French publications, electronic publications, cinema dictionaries were examined and archival documents were used. Our
work conveys the developments in Turkish cinema chronologically; in this context, Turkish
films that have received awards at international festivals - the director, the screenwriter and the
actors - in chronological order (according to their prize years) are made use of. Between 1960
and 2016, two different tables were listed as Turkish films that won awards in the international
arena both before and after globalization. Conclusion: When examining the international scope
of the award-winning Turkish films from the past to the present, we have observed that there are
significant differences before and after globalization. For instance; before globalization; films
with local topics that held a political message and social content were rewarded, whereas after
globalization, films making reference to post-individual content such as migration, different
cultural issues in the context of globalization, and those addresses discourses on women issues
and peace were received more awards. When the cultural consequences of globalization are
examined, two different perspectives emerge: First of all; global culture, international peace
and cooperation are considered to be a positive development. According to the other perspective, global culture is considered to be a dangerous occurrence. In this sense, in response to
the question of whether cultural globalization is a positive or negative development, a variation
occurs according to the position and perspective of the society. In accordance, in recent years,
cultural integration in the world of living new subjects that have not been represented so far, for
the first time find the opportunity to express their opinions. In other words, the process of globalization has brought together the opposing groups of “sphericity”, and “locality”. As a result,
with all this information at the center of our place in the globalized world of Turkish cinema,
we can give an answer to the question: although Turkey is not a sector of cinema, film and
developing technology have the potential to pave the way for “public relations” studies. Here,
the undeniable fact is the realization of the power of social media. Creating a positive identity
and a positive public relations planning can be achieved through promotion. The first concepts
in the promotion of the country that come to mind are persuasion and manipulation. Social
structure, organization, economic structure, traditions and culture of very wide areas that cover
promotional aspects, create a positive image in the international arena, while various pressure
groups and their political activities can turn negative effects into positive ones. In the present
day where there is a diversification of the means of communication, digital media and where
consumers hold a more active role in the continuous monitoring of these mediums; cinema makes the inevitable changes in public relations. When talking about cinema as a brand on a global
188
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scale, social and cultural changes are extremely important. In the mind of people, being a brand
means creating a positive thought and a positive difference, while continuing these endeavors
seamlessly. In other words, it is important to properly configure and maintain the brand’s reputational management.In this sense, in a globalizing world: the Turkish film industry’s image as
a positive brand in the international arena depends on the work of public relations specialists.
(Footnotes)
1 Umut: Yurt dışına çıkış belgesi verilmediği için;25. Cannes Film Festivaline resmen katılamadı: Ancak festi valin “rejisörler şenliği” bölümünde yarışma dışı gösterildi. Bkz. Agah
Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.256
2 OTOBÜS Filmi: Çekimi İsveç’te yapılan film “Altın Charby” büyük ödülü dışında, Karlovy
Vary Uluslararası Sanat Edebiyat ve Sinema Ödülü, Karlovy Vary “Dünya Sinema Klüpleri
Federasyonu “Don Kişot ödülü” Strazburg- Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali ödülü,
Portekiz “Santarem Festivali, Sinema Eleştirmenleri özel ödülü , Portekiz Santarem Festivali Büyük ödülünü de kazanmıştır. Bkz.Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973,
Se-Sam Yayınları, 2. Cilt, İstanbul,s.24
3 Y.Güney, Adana’ya bağlı Yumurtalık ilçesinde” Endişe’yi” yönettiği sıra, bir tartışma sonucu hakim Safa Mutlu’yu öldürdüğü iddiasıyla (13 Eylül 1974) tutuklandı. Olaydan sonra
filmi, Güney’in asistanlarından Şerif Görn tümüyle yönetti. Bkz.Agah Özgüç; Türk Filmleri
Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 2. Cilt, İstanbul,s.18
4 Kara Çarşaflı Gelin filminin yapım yılı 1975’tir. Yarışmaya 1978 yılında katılmıştır.
5 Ülkü Erakalın, en iyi senaryo, Enver Burçkin; en iyi kameraman, Cahit Berkay; en iyi müzik, Meral Orhonsay; en iyi kadın oyuncu, Sadri Alışık; en iyi erkek oyuncu, Macit Flordun;
en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü
1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.56
6

29.Berlin Film Şenliği’nde “Uluslararası Protestan Film Jürisi ve “Katolik Film
Organizasyonu’nun ödülleri, Uluslararası 32. Locarno Film Şenliği(1979)” En iyi film seçilip; Altın Leopar ödülü, Oyunculardan Melike Demirağ, en iyi kadın sanatçı ödülünü Rebecca
Horn ile paylaştı. Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması’nda Büyük Ödülü Kazandı, Biritish Film İnstitute tarafından düzenlenen Londra Film Festivali’nde
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En iyi Film ödülünü aldı. Hollanda’daki yarışmasız Rotterdam Şenliği’nde film Film eleştirmenlerinin düzenledikleri sormacada Şenliğe katılan en iyi üç film arasına girdi. Belçika 10.
Uluslararası Antwerp Film Festivalinde en iyi film seçilip büyük ödülü kazandı.
7 Uluslararası Berlin Film Şenliğinde Juri öz. Ödülü, En iyi senaryo ödülü, Katolik Kilisesi
büyük ödülünü kazanmıştır. Bkz.Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam
Yayınları, 2. Cilt, İstanbul,s.118
8 Hazal; Prades Şenliği’nde birincilik, San Sebastian Film Şenliği:Büyük ödül, Maheim Film
Festivali, “altın duka” ve katolik jürisi ile halk ödülü aldı. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri
Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.116
9 AT’ 1982 İspanya’da düzenlenen; Akdeniz Ülkeleri Şenliği’nde üçüncü, 1983da İtalya’da
düzenlenen Lecce flm festivalinde en iyi film, San Paolo Film Festivalinde Brezilya’da büyük
ödül, Japonya’da düzenlenen 1985 Tokya film festivalinde 250 bin dolarlık ödülü aldı. Bkz.
Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.143
10 Yol; 1982’de Altın Palmiye’yi “Missing” – Kayıp- adlı Costa Gavras’ın filmiyle paylaştı.
Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.160
11 Hakkaride Bir Mevsim; 1983, 33. Berlin Film Festivalinde 4 ödül kazanmıştır. 1. Festival
Jüri özel ödülü(Gümüş Ayı) 2. Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu Fibrescı ödülü
3. Uluslararası Sinema Sanatı ve Araştırmaları Konfederasyonu Cicae ödülü 4. Uluslararası
Evangelische Film Jürisi ödülü. Ayrıca 2. Akdeniz Kültür Film Festivali’nde (Korsika 1983)
en iyi film seçildi. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları,
1. Cilt, İstanbul,s.171
12 1984 Akdeniz Kültürleri film şenliğinde film eleştirmenleri ödülü, Figuera’daFoz, uluslararası film şenliğinde (Portekiz) büyük ödül kazandı. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü
1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.194
13 Bir Avuç Cennet ile birlikte ikincilik ödülünü paylaştı. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri
Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.196
14 Bekçi ile birlikte ikincilik ödülünü paylaştı. 7.Kırsal Dünya Sineması Şenliği’nde(Fransa)
mansiyona değer bulundu, Uluslararası Göçmen Film Festivali(Portekiz) senaryo dalında
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birinci seçilip altın buket ve en iyi film ödülü bronz buket ödülünü aldı.Bkz. Agah Özgüç;
Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.225
15 Hülya Koçyiğit; Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1.
Cilt, İstanbul,s.237
16 Anayurt Oteli, Uluslararası Sinema Günleri’nde (1987) en iyi film, Venedik Film Şen. Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu (Fibresci) ödülünü Ermando Oimi’nin “Hanımefendiye Uzun Ömürler” adlı filmiyle paylaştı. 8. Valencia Akdeniz film festivalinde(İspanya)
İtalyan yönetmen Mazzacura’nın “İtalyan Gecesi” adlı filmiyle 3. cülük ödülünü paylaştı.
Ayrıca Nantes 9. Kıta Film Şenliğide büyük ödül kazanırken,Macit Koper en iyi erkek oyuncu seçildi. Bkz. Agah Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt,
İstanbul,s.253
17 35.Akademi Mükafatı yarışmasında ( Amerika) en iyi yabancı film ‘oscar’ını aldı. Bkz. Agah
Özgüç; Türk Filmleri Sözlüğü 1914-1973, Se-Sam Yayınları, 1. Cilt, İstanbul,s.27
18

2006 İdaho Film Festivali en iyi senaryo ödülü, Palm Springs Film Festivali en iyi kadın
oyuncu ödülü Meltem Cumbul. Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6n%C3%BCl_
Yaras%C4%B1
36

19 37Uluslararası Oporto film festivali jüri özel ödülü, en iyi senaryo, Nashville film festivali,üri
özel ödülüBkz. http://www.sinematurk.com/film/50392-sev-beni/
38

Film ayrıcaTokyo Uluslararası Film Festivali’nde en iyi Asya-Ortadoğu Filmi ödülünü layık
görüldü.
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ŞEVKET RADO’NUN TÜRK DERGİCİLİK SEKTÖRÜNE KATKILARI (1)
SEVKET RADO’S CONTRIBUTIONS TO THE TURKISH
MAGAZINE INDUSTRY
Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU1, Aslı YAPAR GÖNENÇ2
12

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma kapsamında Şevket Rado’nun
Türkiye’de dergi yayıncılığına katkıları irdelenmiştir. Çalışmamızın örneklemini Rado’nun
çıkarmış olduğu dergiler oluşturmaktadır. Arka
planda ise bu dergilerin yayımlanmış olduğu
1950-1970 yılları arasındaki siyasal ve toplumsal koşullar verilmeye çalışılmıştır. Dönemin en
önemli özelliği de tüketim kültürünün hız kazanması ve toplumun alt katmanlarına doğru yayılmasıdır. Bu dönemde basının fikir gazeteciliğinden magazin basınına yönelişi bir başka değişle
yazı yoğun yayıncılık anlayışından fotoğraf ağırlıklı habercilik anlayışına geçiş süreci Rado’nun
yayımlamış olduğu dergiler aracılığıyla irdelenmiştir. Sonuç olarak yürütülen bu ampirik çalışma
sonrası Şevket Rado’nun yayımlamış olduğu Doğan Kardeş, Hayat, Ses gibi dergilerin, dergicilik
tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu,
hatta günümüzde dahi neredeyse yeri doldurulamayacak bir konumda olduğu söylenebilir.

Abstract: In the extent of this study, contributions of Şevket Rado’s magazine publishing were
studied. The sample of the study is consists of
Sevket Rado’s published magazines. On the other
hand political and social conjunctures between
1950-1970 were explained in this research. The
most important feature of the term is the rise in
consumption culture and spread of this to lower
layers of society. In this study also transition from
writing intensive publishing to photo based publishing were studied by Sevket Rado’s magazines.
As a consequence, based on the empirical study
we can say that Sevket Rado’s Dogan Kardes,
Ses, Hayat magazines have an important place on
magazine history even they are not irreplaceable.
Key Words: Sevket Rado, Magazine Publishing,
Consumption Culture, Liberal Economy, Hayat
Magazine
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GİRİŞ
Türkiye’de basının geç teşekkül etmesi, her
şeyden önce bu alana dair tabandan gelen
bir talebin olmayışına bağlı olup, nitekim
Osmanlı’da ilk gazetecilik faaliyetleri Fransız Büyükelçiliği çalışanlarınca Fransız dilinde başlatılmıştır. Türkçe yayınlar ise bundan
yaklaşık 30 sene sonra devlet eliyle çıkarılan
gazeteler olmuştur. Türkçe yayınların talep
görür hale gelmesi, ilk Türkçe gazetelerin
yayımlanmasından çeyrek yüzyıl sonrayı bulmuştur.
Politika ve ekonomi haberleri ile resmi dairelerin duyurularıyla dolu olan ilk gazetelere
toplumsal konular daha sonraları eklenmeye başlamıştır. Halktan gördüğü ilgi üzerine
bu türden habercilik anlayışını güden gazeteler çoğalmaya başlamışsa da bu gazeteler
yine de haberlerinden ziyade başyazıları için
ve diğer özgün makaleleri için tercih edilen
yayınlar olmuştur. Habercilik anlayışının ön
planda tutulduğu gazetecilik formatı ancak
Türkçe gazetelerin ortaya çıkışından yarım
yüzyıl sonra gerçek anlamda belirmiştir. Bu
yavaş gelişme seyrine rağmen Türkiye’de basın sağlam adımlarla ilerlemiştir. Yazılı basın
sayı ve çeşitlilik anlamında zenginleşmeye
devam etmiş, yayınların niteliği de her geçen
gün artmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona
ermesiyle Avrupa devletlerinin silkinip yeniden toparlanma evresini takiben değişen politik ve ekonomik ortam Türkiye’yi de doğal

olarak etkilemiştir. Türkiye’de tek parti devri
kapanmış, çok partili döneme geçilmiş, bunu
yeni ekonomi politikalarının devreye sokulması izlemiştir.
Savaş sonrasında demokrasi cephesinin dünyaya hâkim duruma geçmesiyle, Türkiye’nin
siyasal rejimini demokratikleştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tabii tek neden bu değildir. Türkiye’deki mevcut toplumsal şartlar
da diğer zorlayıcı etkendir. Savaş yıllarında
alınan çeşitli toplumsal, siyasi, ekonomik
tedbirlerin doğurduğu hoşnutsuzluk o derece
ciddi bir hal almıştır ki, olası bir karışıklığa
meydan vermemek için demokratik seçimler kaçınılmaz bir sonuç olmuştur (Karpat,
1996:125-129).
1930’lardan 1950’lere kadar karma ekonomi
modeli ile birlikte dönemin belirgin iktisat
politikası olarak korumacı ve devletçi sanayi
anlayışı hâkimdir. Dünya ekonomisi büyük
buhran yıllarını yaşarken, Türkiye ekonomisi
de dışa kapalı bir ulusal sanayileşme denemesine girişmiştir. 1950’de ise demokrasiyi ve
özel işletmeciliği geliştirme amacını öncelikli
bir hedef olarak belirleyen Demokrat Parti,
işadamlarının da desteğini alarak iktidara gelmiştir (Ahmad, 2012:133-134). Bu dönemde
yeni yönetim ile birlikte ekonomi politikasında da bazı değişmeler meydana gelmiştir.
NATO’ya girilmesini takiben temel iktisadi
düşünce, kalkınmamış ülkeleri kalkındırmaya yönelik iktisat teorilerinden ibaret oldu-
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ğundan, bu dönemde özel teşebbüs lehinde
bir eğilim dikkati çekmiştir. Hatta iktisadi
devlet teşekküllerinden bazılarının müteşebbislere satılması düşünülmüştür (Kılıçbay,
1999:103-104). Yanı sıra karayolları yapımının hızlanması nedeniyle ulaşım araçlarında
yaşanan gelişme, kentleşmeyi yani köyden
kente göçü arttırmıştır. Kırsal kesimden kentlere doğru yoğun göçle beliren işgücü, sanayinin canlanmasını sağlamıştır.
Dönemin en önemli özelliği de tüketim kültürünün hız kazanması ve toplumun alt katmanlarına doğru yayılmasıdır. Liberal ekonomiyi ve özel girişimciyi destekleyen bir
siyaset güden Demokrat Parti iktidarı, “her
mahalleye bir milyoner” ve “küçük Amerika”
gibi sloganlarla sıradan insanların zenginlik
ve tüketime yönlenmesini hedefleyen, refah
örneği olarak Amerika’nın seçildiği bir politika gütmüştür. Özel işletmelerin desteklenerek sanayinin göreceli canlanmasıyla, Türk
ekonomisinde dayanıklı tüketim mallarının
ithal edilmesi yerine yerli üretimle desteklenmesi dönemi başlamıştır. Köyden kente göç
olgusunun getirdiği hızlı kentleşme, iç pazarda tüketimin genişlemesinin yolunu açmıştır.
Kentlileşen nüfusun gıda, giyim, eğitim ve
sağlık gibi alanlarda tüketim ihtiyaçları artmış, dayanıklı tüketim malları edinme isteği
canlanmıştır. 1950 sonrası ithalat ve ihracat
için getirilen kolaylıklar nedeniyle dayanıklıdayanıksız lüks tüketim ürünlerine olan talep

çoğalmıştır. Özel girişim ve sermayeye dayanan liberal politikaları benimseyen Demokrat
Parti zamanında, serbest piyasa ekonomisine
ve kapitalizme ortam sağlayan politikalarla
birlikte, araba ve ev eşyaları ithal edilmeye ve
tüketilmeye başlanmıştır (Yavuz, 2013:231).
Henüz gazeteci patronların kontrolünde işleyen 1950’lerin basını, farklı siyasi ideolojilerin temsilcileri olan çok sayıda dergi ve
gazetelerin, yanı sıra çok sayıda ana akım
gazetelerinin faaliyet sürdüğü bir ortamdı. Popüler kültür ürünlerine, dolaylı olarak
Amerikanlaşmaya yönelen bir toplumun varlığı çıplak gözle de fark edilmekteydi. Bu
yıllarda dergicilik sektörü Batı’dan, özellikle de Amerika’dan etkilenmeye başlamıştır.
Böylelikle Amerika’da yaygın olan ilgi çekici, sansasyonel haberlere yer veren dergicilik
anlayışı ülkemizde de benimsenmiştir. Şevket Rado da bu tarzı benimsemiş ve dergicilik
alanına başarıyla uygulamış yayıncılarımızdan biridir. Henüz, 20 Haziran 1946 tarihli
Akşam gazetesindeki yazısında geçmişteki
Avrupa hayranlığının değerden düştüğünü,
onun yerine Amerika hayranlığının geldiğini
belirterek “kıta değiştiren modayı bari bu sefer gülünç hale gelmekten kurtarsak!” diyecektir (Cantek, 2005:63).
AİLEDEN GAZETECİ RADO
Asıl adı Şevket Hıfzı olan Rado, Üsküp yakınlarındaki Radovişte’de doğmuştur. Babası
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Vâizzâdeler’den Hıfzı Bey, anne tarafından
büyük babası Selânik’te birkaç gazete çıkarmış olan Mustafa Bey’dir. Balkan Harbi
sırasında, henüz 9 aylıkken ailesi İstanbul’a
göç ederek Fener’e yerleşmiştir. Şevket Hıfzı
Rado, ortaokulu Vefa Orta Mektebi’nde okumuş, lise öğrenimini Pertevniyal Lisesi’nde
tamamlamıştır. Aileden gazetecilik mesleğine aşinalığı olan Şevket Rado, lisede okurken
Fransızca öğretmeni olan Nurullah Ataç’ın
sevgisini kazanmış, okulun son senesindeyken onun yardımıyla 1932 yılında, Halil
Lütfi Dördüncü’nün sahibi olduğu Son Posta
gazetesinde düzeltmen olarak işe başlamıştır.
Liseyi gündüz okuyup, gece düzeltmenlikle birlikte muhabirlik de yapmıştır (Kanık,
2002:15). Döneminin en nitelikli ve çağdaş
kurumlarından ve öğretmenlerinden almış
olduğu eğitim, ileride benimseyeceği batıya
dönük gazetecilik anlayışı için iyi bir alt yapı
oluşturmuştur.

ve Kredi Bankası’nın basın ve yayın işlerini
yürütmeye başlamış ve Doğan Kardeş matbaalarını kurmuştur. Aynı yıl Doğan Kardeş,
1947’de Aile ve 1952’de Resimli Hayat dergilerini yayımlamıştır. 1956’da Hayat dergisini çıkarmaya başlamıştır. 1961 yılında
yayımına başladığı Ses mecmuası, sinema,
tiyatro ve radyo dergisi olarak magazin yayıncılığı sahasında büyük başarı elde etmiştir.
Hayat Tarih Mecmuası (Şubat 1965 - Aralık
1982, Nisan 1978’den itibaren Hayat Tarih
ve Edebiyat Mecmuası) da alanında önemli
bir boşluğu doldurmuştur. Hayat Spor, Hayat
Ayna, Hayat Resimli Roman halkın büyük ilgisini gören, aranan yayınlar olmuştur. Rado,
1975’te Akbank Kültür Yayınları tarafından
dört ayda bir yayımlanan Türkiyemiz dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.
Ölümüne, yani 1988 tarihine kadar Tercüman
gazetesinde pazar günleri sohbet yazıları yazmıştır (Törenk, 2007:390-391).

Gazetede çalışırken İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ne devam etmiş ve ikinci
sınıfta kaydını Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne aldırmıştır. Fakülteyi bitirince
yeniden İstanbul’a dönen Rado, 1939’da Akşam gazetesinde fıkra yazarlığına başlamış
ve bu yazılarını yirmi beş yıl sürdürmüştür.
Ayrıca liselerde sosyoloji ve edebiyat öğretmenliği yapmış, bunun yanı sıra İstanbul
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nde “Yazı
Türleri” dersi vermiştir. 1945 yılında Yapı

DOĞAN KARDEŞ’LE BAŞLAYAN DERGİCİLİK SERÜVENİ
Şevket Rado’nun Yapı Kredi Bankası çatısı altında yayımladığı ilk dergi ilk sayısı 23
Nisan 1945’de yayımlanan Doğan Kardeş
çocuk dergisi olmuştur. Yapı Kredi’nin kurucusu Kazım Taşkent, oğlu Doğan 10 yaşında
İsviçre’de Alplerdeki bir kayak tesisinde yaşanan bir heyelanda yaşamını yitirince onun
anısına bir dergi yayımlaya karar vermiş böylelikle Doğan Kardeş çocuk dergisi ortaya

195

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:358 K:416
www.uhedergisi.com
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

çıkmıştır. Başlangıçta aylık olan dergi daha
sonra haftalık olarak basılmaya başlamıştır.
1978 yılına kadar aralıksız olarak bin 174
sayı yayımlanmıştır. Bu tarihte yayımına 10
yıl ara verilen dergi Ekim 1988’de yeniden
çıkarılmaya başlanmış, Aralık 1993’e kadar
63 sayı neşrolunmuştur. 3. Yayın dönemi
2008-2011 yılları arası olan dergi 38 sayıdan
sonra tekrar kapanacaktır. Dergi çocukların
yeteneklerini ortaya koymalarına olanak tanımış ve sayfalarında onların yazılarına yer
vermiştir. Geçmişte Doğan Kardeş’te yazmış
bugün ünlü olmuş kişiler arasında Suna Kan,
İdil Biret, Pınar Kür, Garo Mafyan, Sevin
Okyay, Müjdat Gezen gibi isimler yer almaktadır (Gönenç, 2005: 713-726).1
Derginin içinde yazılar ve karikatürlerin yanı
sıra çizgi romanlar da bulunmaktadır. Eğitici, öğretici ve eğlenceli içeriğiyle çocukların
yeni sayısını dört gözle beklediği, ailelerin ise
severek çocuklarına aldıkları nitelikli bir çocuk dergisi olmuştur Doğan Kardeş. Dergi ile
aynı adı taşıyan matbaasında, Doğan Kardeş
Matbaacılık Sanayi AŞ’de derginin yanı sıra
nitelikli yayınlarda basılmıştı. “Tolstoy’dan
17 Hikâye” kitabıyla başlayan yayıncılık serüveni, 500 civarında kitap yayınıyla 1988
yılına kadar sürmüş ve Doğan Kardeş dergisinin yanı sıra Şevket Rado’nun idaresinde
farklı mecmualarla da desteklenmiştir.
1 http://kitap.ykykultur. com.tr/yky-hakkinda/tarihce

Şevket Rado, 1947 yılında Aile dergisini “ev
dergisi” ibaresiyle, Yapı ve Kredi Bankası’nın
yayını olarak, Bankanın kültür ve sanat danışmanlığını da yürüten Vedat Nedim Tör ile
birlikte yayımlamıştır. Rado,bu dönemde aynı
zamanda Akşam gazetesinde fıkra yazarlığına da devam etmiştir. İlk sayısı Nisan ayında
çıkan dergi, 3 aylık periyotlarla küçük boyda
yayınlanmıştır. Aile, yaşam, ev işleri, sağlık,
çocuk konularını işlemiştir. Dergide Sait Faik
Abasıyanık, Halide Edip Adıvar, Nurullah
Ataç, Falih Rıfkı Atay, Yahya Kemal Beyatlı,
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Muhip Dranas,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abdülhak Şinasi Hisar, Oktay Rıfat Horozcu, Atilla İlhan, Orhan
Veli Kanık, Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Refik Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar,
Cahit Sıtkı Tarancı gibi meşhur edebiyat insanlarının eser ve yazıları da yayınlanmıştır.
Edebi içeriği kuvvetli olan dergi, döneminin
diğer edebiyat dergileriyle de zaman zaman
polemiklere girmiş, edebi tartışmalara dâhil
olmuştur (Deliorman, 2004:36-39). Kasım
1952 yılına kadar toplam 23 sayı yayımlanmıştır.
“HAYAT”LA RENKLENEN
HAYATLAR…
Şevket Rado, Aile dergisi henüz yayındayken
Mayıs 1952’de aylık olarak Resimli Hayat
Dergisi’ni yayımlamaya başlamıştır. Bu dergi
de Yapı ve Kredi Bankası’nın yayını olarak
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çıkmıştır. Dergi 1955 yılında haftalık olarak çıkmaya başlamış,1956 yılından itibaren
Hayat dergisi adını almıştır. Fransız ParisMatch dergisi örnek alınarak düzenlenmiştir.
Fransız Paris Match dergisi de, sansasyonel
Amerikan tarzı habercilik anlayışından esinlenerek, bol resme ve güncel konulara ağırlık
veren bir dergidir. Hayat Dergisi, o dönem
için yeni, değişik ve oldukça pahalı bir basım
tekniği olan tifdruk baskı (derin/çukur baskı)
tekniği ile basılan ve uzun yıllar beğeniyle
okunan haftalık aktüalite dergisi olmuştur.2
Yazı işleri müdürlüğünü sırayla Hikmet Feridun Es, İbrahim Çamlı, Sadun Altuna, Çetin Emeç, Mehmet Kayabal, Seyfettin Turhan üstlenmiştir. Nezihe Araz, Semiha Es,
Yılmaz Öztuna, Naşit Hakkı Uluğ, Rakım
Çalapala, Nihat Menteşe yazar kadrosunda
yer alan isimlerdendir.
Hayat ilk sayısında 193 bin adet satarak
Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. 1958-1968
yılları arasında tirajı 200 binler civarına ulaşmıştır ki, bugün bu tiraja hiç bir dergi yaklaşamamaktadır. Şevket Rado, Hayat dergisinde kapanana kadar devamlı olarak her
hafta sohbet köşesinde yazılarını yazmıştır.
Derginin sahibi öncekiler gibi Yapı ve Kredi
Bankası’dır.
Kapak tasarımı son derece sade olan Hayat
dergisinin içeriği ise son derece gösterişli
2 (http://www.medyakronik.com/arsiv/basintarh_
arv18.htm, 05.11.2004.)

başlıklarla oluşturulmuş haber ve röportajlardan oluşmuştur. Kapağında çoğu zaman
ünlü Hollywood yıldızları ile meşhur devlet
adamları ve siyasetçilerin eşleriyle birlikte
görüldükleri fotoğrafların yer aldığı Hayat
dergisinde konu yelpazesi çok geniş tutulmuştur. Türkiye’den ve yurtdışından sinema
sanatçılarının, modellerin vs. hayat hikâyeleri
ile haklarındaki en son haber ve röportajlara
yer verildiği dergide, yine Doğulu ve Batılı
siyasetçilerin özellikle özel yaşamlarına dair
magazinel yönü ağır basan havadisler de çokça kullanılmıştır. Bu tür havadislerde devlet
adamları ve siyasetçilerin modern görünüşlü
eşleriyle olan fotoğraflarının kullanılması tercih olunmuştur.
Hayat dergisinde, Türk ve dünya modasından
örnekler, son trendler bolca görsel kullanılarak aktarılmış, saç ve makyaj tasarımlarındaki eğilimler örneklendirilerek sunulmuştur.
Dergi, saydığımız magazin yönü ağır basan
bu tür yayınlarının yanı sıra daha ciddi içerikli yazı ve haberleri de sayfalarına taşımıştır.
Türk ve dünya edebiyatının ünlü isimlerine
dair bilgilendirici yazıların yer aldığı dergide,
edebiyatçıların çeşitli eserlerinin tanıtıldığı
bölümler de bulunmaktadır.
Ayrıca ünlü Türk sanatçılarıyla yapılmış röportajlara da yer ayrılmıştır. Derginin ilgiyle
okunan yazıları arasında gezi yazısı örnekleri
ile özel röportajlar da önemli yer tutmaktadır. Hikmet Feridun Es’in kaleminden çıkan
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yazılarla okurlar kimi zaman Bahreyn’e,
Kuveyt’e, Bağdat’a, Fransa’daki Cannes
Film Festivaline, Japonya’nın meşhur hamamlarına giderken kimi zaman da Anadolu Yörüklerinin hayatlarına dâhil olabilmişlerdir. Bazen de Ahmet Rasim’in 19. yüzyıl
sonu İstanbul’una dair aktardığı gündelik
hayata ilişkin bilgi ve fotoğraflarla İstanbul
nostaljisi yaşamışlar, hatta 1909 yılının 31
Mart’ında gerçekleşen kanlı ayaklanma ve
sonrasında İstanbul’un keder ve endişeye boğulduğu günlerdeki haline de fotoğraflarıyla
birlikte tanık olabilmişlerdir.
Dergi modern aile dergisi formatındadır. Derginin içinde bulmaca, fal, karikatür, fotoromanlar, pembe romanlar yer almıştır. Bunun
yanı sıra Ramazan aylarında rutin olarak ramazan yazılarına yer verirken, örneğin Nisan
1957’de Muğla’nın Fethiye ilçesine büyük
zarar veren deprem gibi güncel konuları da
ihmal etmemiştir. Bu tür haberleri olay yerinden çarpıcı fotoğraflar ile ayrıntılı bir biçimde
okurlarına aktarmıştır. Derginin fotoğraf kadrosunda derginin fotoğraf müdürlüğünü yapmış olan Ara Güler’in yanı sıra, Ozan Sağdıç,
Sami Güner, Şemsi Güner, Fikret Otyam, ilk
Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçı Semiha Es gibi isimler de bulunmaktaydı.
Refik Halit Karay’ın “Karlı Dağdaki
Ateş”, Halide Edip Adıvar’ın “Akile Hanım Sokağı” ve “Kızıl Hançerler”, Kerime
Nadir’in “Sisli Hatıralar” gibi romanları Ha-

yat Mecmuası’nda tefrika edilmiş romanlardandır. Aynı zamanda dergide spor haberlerine de yer verilmiştir.
Derginin kâğıdı ithal olarak getirilmektedir.
Bu nedenle 15 Haziran 1956 tarihli 11. sayısından sonra altı ay süre ile kâğıt yokluğundan yayımına ara vermiştir. İkinci döneminde
ithal kâğıda basılan, renkli kapakları ve derginin ortasında yayımlanan tam sayfa resimleri ile büyük ilgi uyandıran bir dergi olmayı
sürdürmüştür. 1970’lerdeki siyasal ortamda
işlevini kaybetmiş ve 1979 Temmuz’unda
Basın-İş Sendikasının da katıldığı grevden
olumsuz etkilenerek son sayısını 6 Temmuz
1979’da yayımlayarak kapanmıştır. Satışa
çıkarılan dergi Kemal Uzan tarafından satın
alınmış ve 1980’lerin sonuna kadar Star Medya Grubu’nun bir parçası olarak aynı adla çıkarmaya devam etmiştir.
Şevket Rado’nun girişimleriyle, Hayat dergisinin 1950 ve 60’lı yıllarda gördüğü büyük
ilginin de sağladığı girişim cesaretiyle Hayat
adı bu sefer de bir genel kültür ansiklopedisinin ismine verilerek, 1961 yılında Hayat
Ansiklopedisi’nin yayımına başlanmıştır.
Rado tarafından “Bilimden sanata, tarihten
coğrafyaya, bitkilerden hayvanlara, hayatta
her zaman karşılaşacağınız olaylara kadar
çeşitli konular üzerinde en özlü bilgileri bir
araya toplamış” (Hayat Aile Ansiklopedisi,
1964:8) ansiklopedi olarak nitelenen Hayat
Ansiklopedisi fasiküller halinde toplam 6 cilt
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olarak yayınlanmıştır. 1961 yılında fasiküller
halinde yayınlamaya başladığı Hayat Ansiklopedisi gerçekten de büyük yankı uyandırmış ve 150 bin adetten fazla satmıştır.
Rado, “Okuyucuların gösterdiği büyük ilgiye istinaden çeşitli konular üzerinde, daha
çok, bir ailenin duyacağı ihtiyacı karşılayan
bilgiler”in verildiği” (Hayat Aile Ansiklopedisi, 1964:8) Hayat Aile Ansiklopedisi’ni
“Kadın, ev, sağlık” ibaresiyle 2 cilt halinde
1964 senesinde yayınlamış; yanı sıra yine
fasiküller halinde adeta bir belgesel niteliği
taşıyan Hayat Hayvanlar Ansiklopedisi’ni
1966 yılında Hayat Yayınlarından çıkarmıştır. Çocuklara yönelik hazırlanan Hayat
Küçük Ansiklopedi yine aynı yayınevinden
1969 senesinde; gençlere yönelik hazırlanan
Yeni Hayat Ansiklopedisi ise Doğan Kardeş
Yayınlarından 1973’de okurlara sunulmuştur
(Atılgan, 1989:84-85).
Hayat Yayınlarından çıkan bir başka dergi
Hayat Resimli Roman olmuştur. Bir dönem
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olan fotoroman okuma alışkanlığı Hayat
Resimli Roman aracılıyla daha da yaygınlık
kazanmıştır. Her sayısında 3-4 fotoromana
yer verilen Hayat Resimli Roman’da, ayrıca
yerli ve yabancı yazarların meşhur romanları
da tefrika olunmuştur. Yeşilçam oyuncularından röportaj ve haberlerin de sayfalarına sıkıştırıldığı bu yayın da özellikle bayan
okurlardan yoğun ilgi görmüş, okuma alış-

kanlığının kazandırılması ve sürdürülmesinde olumlu etki yaratmıştır. Pek çok okur her
hafta bayilere koşarak fotoroman almıştır. Bu
durumu her hafta merakla beklenen televizyon dizileriyle kıyaslamak mümkündür. Her
pazartesi yayımlanan derginin kapağı renkli,
iç sayfaları siyah beyazdır. Fotoromanlarda
dönemin yabancı ünlü sanatçılarının yer aldığı görülmektedir. Kimi zaman yerli fotoromanlara da rastlamak mümkündür.
Hayat, Ses ve Hayat Resimli Roman dergilerinin ilavesi olarak ayda bir kez yayınlanan
ve para ile ayrıca satılmayan Hayat Ayna’nın
ilk sayısı 1 Aralık 1970 tarihlidir. Çok çeşitli
ve keyifli konular dergide yer bulabilmiştir.
Renkli ve bolca fotoğraf kullanılarak hazırlanan bu dergide; “C vitamini damar sertliğini önlüyor”, “Arı sokması romatizmaya
iyi geliyor” gibi başlıklarla hazırlanan sağlık
haberlerinin yanı sıra hıfzıssıhha haberleri;
“Evlilikte uygulanacak mutluluk oyunları”,
“Kadınlar neden karate öğreniyor?” gibi ilgi
çekici başlıklarla hazırlanan ve daha çok kadın okurlara hitap edecek türde yazı ve haberler yer almıştır. Ancak içerik sadece bu türden yumuşak konulu haberlerle sınırlı kalmamıştır. “Bir şairin portresi: Neyzen Tevfik”,
“Boğaz’da eski bir asma köprü”, “Türklerde
tek Tanrı inancı” gibi edebi, tarihi konular ile
birlikte “Enerji buhranı”, “Rusya’da günlük
hayat”, “Oksijenimizi nasıl bitiriyoruz?” gibi
aktüel konular da yayınlanmıştır. Ayna’nın
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her sayısında “Ayın Mini Romanı”, “Fal” ve
“Okuyuculara anket” kısımları da yer almıştır. Bilindiği üzere para ile satılması koşulunu
yerine getirmediği halde Hayat Ayna’yı “dergi” olarak zikrettik. Şöyle ki, bu özelliğinin
dışında içerdiği konuların zenginliği, kaliteli
ve özgün fotoğraf kullanımı, bir derginin ihtiva etmesi gereken şeklî diğer tüm unsurları
yerine getiriyor olması buna sebeptir.
HAYAT TARİH MECMUASI
1965 Şubat’ında aylık olarak yayımlanmaya başlayan Hayat Tarih Mecmuası ise, gelmiş geçmiş tüm tarih dergileri içinde hâlâ
aşılamamış bir tepe noktasını oluşturmaktadır. Şevket Rado’nun sahibi olduğu, Yılmaz
Öztuna yönetimindeki dergi, hem orijinal
konuları hem görsel malzeme ve baskısı hem
de döneminde 100 bini aşan satışıyla bir ilk
olmuştur.3
Günümüz popüler tarih dergilerinin ilk örneklerinden olduğunu söylemek mümkündür.
Buna karşın dergide ünlü imzaların yazdığı
konular, ciddi arşiv malzemesi oluşturmaktadır. “Popüler bir dergi olmak ve geniş bir
kesime hitap edebilmek için hemen hemen
her sayıda klasik tarih dışındaki birçok konuda yazı yayınlanmış, böylelikle tarihin yanı
sıra bir kültür ve edebiyat dergisi görüntüsü
korunmaya çalışılmıştır.” (Özbek, 1992:53).
3 (Büyükyıldırım, www.bilim.org/turkiyede-gecmisten-gunumuze-tarih-dergileri)

Hayat Tarih Mecmuasında Türk ve dünya tarihine dair çok geniş yelpazede hazırlanmış
yazılara rastlamak mümkündür. Dergide İslamiyet öncesi Türk tarihi, Anadolu medeniyetleri tarihi, Türk-İslam medeniyetleri tarihi,
Osmanlı tarihinin hemen tüm dönemleri, milli mücadele tarihi, Cumhuriyet tarihine dair
siyasi ve toplumsal tarih konulu yazılar yer
alır. Yine Osmanlı’da yerel yönetim teşkilatlarının tarihsel gelişiminin yer aldığı yazılar
yer alırken, şehircilik tarihi, biyografi, önemli kişiler tarafından kaleme alınan mektuplar,
hatırat, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, iletişim tarihi konulu çok sayıda yazılar da bulunur. Hatta spor kulüplerimizin tarihi konulu
yazı dizisi spor tarihimiz açısından önemli bir
kaynak teşkil edecek niteliktedir.
Osmanlı’dan itibaren Türkiye’ye komşu ülkelerin siyasi ve toplumsal tarih konularına
değinilen dergide, dünyanın çeşitli bölgelerinde yerleşik toplum ve ülkelere ilişkin tarihi bilgilerin aktarıldığı yazılar da yer almıştır.
Bir yazıda Kızılderililerin tarihi anlatılırken,
bir diğerinde son Rus Çarı ve ailesinin yaşamı hikâyemsi bir üslupla oluşturulan sürükleyici bir dille aktarılmıştır. Suudi Arabistan’ın
doğuşu, Peru’daki Vicus medeniyeti, Titanic
faciası, SS Teşkilatı ve Himmler konulu yakın ve uzak tarihe ışık tutan makaleler dergi
okurlarının ilgisine sunulmuştur.
“Karikatür”, “Ülkeler ve İnsanlar”, “Tarihe Akan Bir Ay” başlıklı bölümlerle birlikte
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kitap tanıtımlarının yapıldığı “Kitaplar Arasında” derginin hemen her sayısında düzenli
olarak yer almıştır. Yine neredeyse tüm sayılarda yer alan Tarih Bilmecesi bölümü ile
okur mektuplarına ve yorumlarına yer vererek yazılı iletişimde geri bildirim olgusunun
işlerlik kazanabilmesine olanak sağlayan
“Tarih Postası” adlı bölüm de derginin hedef
kitlesiyle iletişimini kuvvetlenmesine olanak
sağlamıştır.
Renkli hazırlanan kapaklarında daha çok tarihi kişiliklerin fotoğraflarıyla, Türkiye’den şehir ve tarihi yapıların fotoğrafları kullanılmıştır. Derginin iç sayfalarında da bolca büyük
boy fotoğraf kullanımına özen gösterilmiştir.
Başından itibaren “Aylık kültür mecmuası”
ibaresiyle çıkan derginin adı Nisan 1978’de
Hayat Tarih ve Edebiyat Mecmuası olarak
değiştirilmiştir. Dergi, Rado’nun oğlu Mehmet Rado’nun imtiyaz sahipliğinde çıkmıştır.
Derginin her sayısı Şevket Rado’nun bir makalesi ile başlamış olup, adı ve imtiyaz sahibi
değişmiş görünse de içerik ve üslup aynı kalmış, yalnızca edebiyat konulu yazı ve şiirler
bir nebze artmıştır. Dergi 1982 yılına kadar
yayınlanmıştır.
ÇOK “SES” GETİREN MAGAZİN
MECMUASI…
Şevket Rado’nun kontrolünde çıkan dergilerden en çok ses getireni ise hiç kuşku yok
ki Hayat Yayınları A.Ş. tarafından çıkarılan

“haftalık, sinema, tiyatro mecmuası” Ses’tir.
İlk sayısı 25 Kasım 1961 tarihlidir. Oldukça
pahalı bir teknik olan tifdruk ile kaliteli bir
kâğıda, özenli bir baskı ile gerçekleştirilen
dergi, uzun yıllar magazin dergiciliğinin öncülüğünü yapmıştır (Evren, 1984:84). Daha
sonra “haftalık aktüalite, sinema, tiyatro, müzik mecmuası” ibaresiyle yayınlanır olmuştur. Renkli basın anlayışı bu dergide de devam ettirilmiştir. Yerli ve yabancı sinema ve
tiyatro oyuncuları ile ses sanatçılarının yaşam
öyküleri, ilişkileri, haklarındaki son haber ve
gelişmeler, yeni çıkan film ve plaklar, filmlerin kamera arkası hikâyeleri, özel röportajlar,
ilgi çekici fotoğraflarla ve akıcı, kolay anlaşılır bir Türkçe ile okurlara aktarılmıştır. Dergide bol ve büyük boy fotoğraf kullanımına,
büyük puntolarla hazırlanmış çarpıcı başlık
ve spotlara başvurulmuştur.
Özellikle kapak yıldızı müsabakaları, yayınlandığı tarih münasebetiyle Yeşilçam sinemasının revaçta olduğu bu yıllarda sinemamıza birçok önemli oyuncu kazandırmıştır.
Rado’nun kontrolünde hazırlanan bu dergide
de okur memnuniyetini sağlamak amacıyla
okurla iletişim kurulmasına azami dikkat sarf
edilmiştir. Ses okurları kapak yıldızı müsabakalarına katılıma davet olunmuş, yıldıza 100
bin lira mükâfat da beraberinde sunulmuştur.
Her sayının iç sayısında bir ünlünün posteri
okurlara hediye edilmiş, okur mektuplarına
yer verilmiş, hatta düzenlenen ufak yarışma-
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lar yoluyla, katılan okurlar arasından çekilen
kura sonucu belirlenenlerin Türkan Şoray
ile telefonla irtibat kurmaları, Belgin Doruk
tarafından bizzat kendi evinde ağırlanmaları
sağlandığı gibi yine dergilerde verilen kuponlardan istenilen miktarı biriktirip çekilişe katılan ve kazanan okurlara Avrupa seyahatleri,
hatta yazlık villa, apartman dairesi gibi daha
büyük ödüller de hediye edilmiştir. Yine Ses,
“ellerinde orijinal hikâyeler bulunan okuyucularına faydalı olabilmek amacı ile” senaryo
yarışması da düzenlemiştir. Dergi yönetimi,
1964 yılından itibaren de okuyucularının oyları ile belirlediği en iyi yapımcı, yönetmen,
en iyi kadın ve erkek oyuncu ve yardım oyunculara da ödüller vermiştir. Tüm bunlar Ses’e
olan ilginin üst düzeylere ulaşmasına yol açmıştır.
1972’ye kadar Çetin Emeç’in de Hayat dergisi ile birlikte yazı işleri müdürlüğünü yaptığı
dergi, 1980’lerde Şevket Rado’dan eski Yeni
İstanbul sahiplerinden Kemal Uzan’ a devrolmuş, Burçak Evren’in deyişiyle, “giderek
kötü bir yönetim ve sinema kültüründen yoksun bir kadroyla eski değerini yitirerek sıra
işi bir sinema dergisi haline gelmiştir” (Evren, 1984:87).
SPORA MAGAZİN KATINCA…
Hayat ve hatta Ses dergilerinin izinden giden
ve ilk sayısı 1970 yılında yayımlanmaya başlayan Hayat spor dergisi, gerek fotoğrafları

gerekli renkli konularıyla dönemin en ilgi
gören haftalık spor dergilerinden olmuştur.
Derginin hedef kitlesi yalnız erkekleler sınırlı
tutulmamıştır denilebilir. Futbol yıldızlarının
yaşam hikâyeleri, başarı öyküleri, gönül ilişkilerine dair yazı ve haberler, aile yaşamları,
ünlülerin maç tahminleri gibi magazin yönü
ağır basan haberler bol görsel eşliğinde dergide yer almıştır.
Önemli maçlar fotoroman formatında okuyuculara sunulmuştur. Ayrıca teknik direktör
ve futbolcular kafalarının üzerine çizilen konuşma baloncuklarıyla diyaloğa sokulmuştur.
Dergi sayfalarında günümüzde olduğu gibi
en geniş yeri futbol tuttuğu halde, diğer spor
dalları da ihmal edilmemiştir. Dergide “Karate aldı yürüdü”, “Güreşteki Çalışma Planı”,
“Avrupa Atletizm Şampiyonasında son altın
madalya” gibi yazılara rastlamak mümkündür. Çeşitli uluslararası spor organizasyonlarına dair bilgi ve Türk sporcuların bu organizasyonlara katılımı; “Türk Spor Tarihi” adlı
yazı dizisi de yine Hayat Spor’da yer alan bilgilendirici, eğitici yazılara örnek teşkil eder.
Hayat Spor’da da diğer Hayat yayınlarında
olduğu gibi okurlarla yakın iletişime önem
verilmiş, her hafta mutlaka “Haftanın Mektubu” bölümüne yer ayrılmıştır. Yine dergi
sayfalarında Muhammed Ali, Franz Beckenbauer gibi dünyaca tanınmış sporcuların ya
da Cemil Turan, Tezcan Ozan gibi sevilen
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Türk futbolcuların yaşam öykülerini okumak
mümkündür.
Şevket Rado yönetimindeki bu yayınlar,
1979’da Hayat Yayınlarının Kemal Uzan’a
devrine kadar devam etmiş, bir kısmı tamamen sonlanırken bir kısmı da eski özelliklerinden uzaklaşmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmanın kapsamında da görüldüğü gibi
Şevket Rado, Yapı Kredi Bankası’nın da büyük desteği ile bir dönem yayıncılık alanında
çok etkin bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayımlamış olduğu dergilerin her biri
döneminde büyük bir ilgi görmüş ve ses getirmiştir.
Hatta günümüzde dahi o dönemki ele aldığı
konular ve içerikleriyle ilgiyi üzerlerine toplayabilmektedirler. Şevket Rado’nun, gerek
kullandığı yeni basım teknolojisi gerek örnek
aldığı Amerikan tarzı dergicilik anlayışıyla
dergicilik tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcını yaptığını söylememiz mümkündür.
Rado’nun döneminde dergicilik alanına bu
denli ilgi gösterilmesinin en temel sebeplerinden biri, dergiciliğe başladığı ilk yıllarda
Türk halkının henüz televizyon ile tanışmamış olmasını sayabiliriz. Hatta televizyon
yayıncılığına geçiş yapıldıktan sonra dahi,
ilk dönem televizyon yayıncılığı anlayışımızın kamu yayıncılığı olması ve tek kanalla

yürümesi göz önünde bulundurulduğunda,
Rado’nun dergilerinin bugünkü özel televizyon kanallarının yerini tuttuğunu da söylememiz yanlış olmayacaktır.
Elbette günümüzde iletişim teknolojilerinin
ve sosyal medyanın ulaştığı nokta basılı dergilerden uzaklaştığımızı söylememize yol
açabilir. Ancak günümüzdeki temel sorun
içeriksel sorunlardır. Hedef kitlesine yönelik
belli bir boşluğu bulup o alana yönelik içerikle oluşturulacak dergiler günümüzde de okur
bulmakta zorluk çekmeyecektir.
Ekonomi-politik ve toplumsal koşulların da
dergilerin kaderlerini belirleyici roller oynadığını göz ardı edemeyiz. Liberal ekonomi
koşullarını destekleyen Demokrat Parti iktidarı döneminde yayın hayatına başlattığı
Hayat Dergisi’nde ve takip eden neşriyatında
Rado, mevcut ekonomi-politik ortama uygun
bir içerik sunmuştur okurlarına. Dayanıklı tüketim mallarının ithalinin yanı sıra yerli üretimin de başladığı bu dönemde, bu türden ürünler maddi anlamda daha kolay ulaşılabilir hale
gelmiştir. Kentli nüfusun arttığı ve zirai faaliyetlerden sıyrılıp, sanayi sahası ya da hizmet
sektörüne çalışan olarak dâhil olduğu, mesai
saatleri ile maaşa tabi olduğu bir dönemdir
bu dönem aynı zamanda. Amerikanlaşmanın da etkisiyle hayatı kolaylaştıran ürünlere
çalışan kesimin gereksinimi de artmıştır dolayısıyla. Rado’nun yayınlarındaki yerli ve
yabancı ses, sahne ve sinema sanatçılarının,
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yanı sıra moda dünyasından isimlerin tüketim alışkanlıklarını da gözler önüne sermeye
yönelik içerik ve görsellerin kullanımıyla, bu
yeni yaşam tarzı okurların belleklerine girme
imkânı bulmuştur. Dergilerin düzenli okurları
bir nevi bu yaşam tarzını destekleyen kitleyi temsil etmiştir. Çünkü dergilerin okurları
bilinçli ve ısrarlı tüketicileridirler. Dönemin
popüler kültür ürünleri ve bunlara bolca yer
ayıran Rado yayınları ile okurlara görsel ve
içeriksel bir şenlik sunulmuş, dönemin siyasi ortamından, yakın geçmişin karamsar ve
yoksunluklarla dolu savaş ortamından sonra,
akılları boşaltan, boş vakitleri hoşça geçirmeye olanak sağlayan, bu arada gündelik yaşam
gailesinden kısa süreli de olsa uzaklaşmaya
ortam hazırlamıştır. Dolayısıyla her yayının
kaderinin içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal koşullara da bağlı olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır kanaatimizce.
Aynı zamanda Şevket Rado’nun bu yayınları,
basın sektörüne sadece gazeteci patronların
hâkim olduğu ve ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşadıkları bir ortamda, bir bankanın
sermaye desteği ile yayınlıyor olması da, reklam geliri ve finansal sorunlar yaşamaması
gibi konularda zorluklarla karşılaşmamasını
sağlamıştır. Bu da dergilerinin uzun soluklu
olmalarına olanak tanımıştır.
Rado’nun çıkarmış olduğu dergiler dergicilik
tarihimiz açısından getirdiği yeniliklerin yanı

sıra içeriksel olarak da Türk okurunun yoğun
ilgisini kazanmış olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Bu dergiler günümüzde dahi ilgiyle okunabilecek tarzda dergiler
olma özelliklerini taşımaktadırlar. Bu dergilerin başarısı 1970’li yıllardaki Türk basınında magazinleşme olgusunun da öncülüğünü
yapmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT
In the extent of this study, contributions of Şevket Rado’s magazine publishing were studied.
The sample of the study is consists of Sevket Rado’s published magazines. On the other hand
political and social conjunctures between 1950-1970 were explained on this research. The most
important feature of the term is the rise in consumption culture and spread of this to lower layers
of society. Democrat Party, who supports liberal economy and private entrepreneurs, makes policy “to every street one millioner” and “little USA” slogans to push people to consumption and
wealth. By supporting private business instead of importing durable goods domestic production
term had started. Rapid urbanization brought about by immigration had caused increase in domestic market. The need of urbanized people to food, health, education and clothing had increased and also desire to acquire durable consumer goods had alived. With increasing popular
goods consumption noticed that there is tendency to become American. In these years magazine
publishing was affected from West, especially from America. In this way magazine publishing
based on sensational, interesting news was accepted in Turkey. Sevket Rado, also had accepted
that way and applied to his journal successfully. Sevket Rado’s magazines contain local and
universal cinema, theatre players, singers and actors/actresses’ life stories, their private life and
last news about them, latest plates and films, special interviews with many pictures, big print
and easy language. Besides actors, actresses and singers, people from fashion were the subject
of the magazines. The readers of these magazines are who supports of that lifestyle aware, insistent people. In these days people had started to work in industry and service sector, agricultural
activities had decreased therefore people had for life enhancing products. As consequence on
Sevket Rado’s magazines news with many pictures and less writing to spend leisure time, mind
blowing, to forget difficulties of life and have good time and enjoy. One of the most important
cause of Rado’s popularity is that there is no television in those days. Also there were one
public channel for years and in absentia of private television broadcasting Rado’s magazines
had played that role and became popular. With actual and artistic news, Rado’s magazines had
become important in our publishing history and with two hundred thousands sale had arrived
irreplaceable record .
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Öz: Dünyaya eril veya dişil olarak gelen insan,
kadın ya da erkek olmayı ona dayatılan kodlar vasıtasıyla öğrenmektedir. Seçeceği kıyafet, alacağı
isim, yapacağı iş ve kamusal alanda bulunması
gereken yer, egemen söylemin kılavuzluğunda
hayat bulmaktadır. Sadece sosyal yaşamda değil
onun bir yansıması olan sanatın birçok dalında da
aynı yaklaşım devam etmiştir. Sinemadan önce
fotoğraf ve ondan önce resim sanatında kadına
biçilen rol hep aynıdır. Çünkü çizen el, bakan göz
eril iktidarın bir parçasıdır. Bu çalışmada, cinsellik ve toplumsal cinsiyet bağlamında sinemanın
kadına yaklaşımı Ve Tanrı Kadını Yarattı filmi
üzerinden göstergebilim yöntemi kullanılarak ele
alınacaktır.

Abstract: Human who was born as masculine or
feminine learn by being a man or a woman by
codes imposed on it. Choosing clothes, geting the
name, place in the business and public sphere is
realized under the guidance of the dominant discourse. Not only in social life in the many forms
of art, which is a reflection of its continued the
same approach. Before cinema photo and is always the same woman in the role attributed to
him before painting. Because the hand drawing,
the eye facing are the part of the masculine power.
In this study, “Et Dieu... créa la femme” movie
will be dealt with using methods of semiotics.on
female sexuality and gender approach in the context of cinema.
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GİRİŞ
1937 yılında bir Japon milletvekili olan Noguchi Kazumi, meclis konuşmasında şunları
söyler:
Niçin bizim insanlarımızın ebleh yüzlü ve
utanmaz Amerikanizm denilen saçmalıklarla sarhoş olmalarına izin veriyoruz?
Bu parlak gözlü ve gözlerini sürekli kırpıştıran, beyaz dişil harika Deanna Dubin
halk arasında çılgın hislerin içlerinde yaşamasına neden oluyor. Ve insanlar bütün
bunlardan neler çıkarıyorlar ki? Bu uzun
zamandan beri ketoya tapınılmasını pekiştirir.
Ve yine 1951 tarihinde Hintli yazar Baburo
Patel’in yayınladığı “Bizim Mirasımızın Yapılan Tecavüz” adlı çalışmasında Hollywood’un
dünyadaki en büyük ABD silahı olduğuna
vurgu yaparak şöyle devam eder:
…Filmler bize rumba ve samba yapmayı
öğretti. Filmler bize kumrular gibi sevişmeyi ve kur yapmayı öğretti. Filmler bize
şeytanlığı ve boşanmayı öğretti.
Yapılan bu eleştirilerin birer komplo teorisi
olmadığı ortadadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, çizilen olumsuz tabloya rağmen
Hollywood Sineması’nın, inşa ettiği bu yeni
kültür düzenini nasıl devam ettirebildiğidir.
Yakından bakılacak olunursa kültürel düzen
içinde yaratılan her imge, mevcut kavramla-

rın dolaşımdaki işlevini ve anlamını ortadan
kaldırmakta; onları egemen ideolojinin olumladığı anlamlarla donatarak yeniden üretmektedir. Cinsellik ve kadın kavramları da bunlardan sadece ikisidir.
Özellikle sinemada kadın denildiğinde ilk
akla gelen; egemen ideolojilerin dayattığı kodlardan beslenen “görsel hazzı tatmin
eden; alımlı, stilize edilmiş, güzel, seksi ve
arzulanan nesne” olgusudur. Ana akım sinema anlatısında salonları dolduran seyirci, uzlaşıma vardığı bu kodlanmış kadını; ona atfedilen; arzuyu ve hazzı tatmin eden araç olarak
açımlamaktadır. Sinemada kadın, elde edilen
haz ve tatmin edilen arzuyu göstermektedir.
AMAÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada cinsellik bağlamında kadına atfedilen unsurların sinemadaki yansımalarına
bakılacaktır. Toplumsal cinsiyet anlayışından
kaynaklanan egemen yaklaşımın kadın algısı
ve bu doğrultuda kadına verilen cinsel kimlik
ve cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet kalıp
yargıları ve yine toplumsal cinsiyet rollerinden beklenenler perdeye nasıl yansımıştır?
Bu soruların cevaplarına ulaşabilmek için öncelikle egemen anlatıda sık kullanılan; bakış
açısı çekimi, öznel kamera, kamera açıları,
kameranın konumu ve bakışın düzenlenmesi gibi bazı unsurların yanı sıra mizansende
yer alan; ışık, dekor, mekân, renk ve kostüm
eşliğinde filmin teknik kodları belirlenecek-
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tir. Bu sayede temel anlamı ortaya çıkarılan
filmin daha sonra cinsellik ve toplumsal cinsiyet bağlamında yan anlamsal analizine yer
verilecektir.
Araştırma nesnesi olarak 50’li yıllardan bir
Fransız filmi olan Ve Tanrı Kadını Yarattı
(Yönetmen: Roger Vadim Yapım Yılı: 1956)
seçilmiştir.
Çalışmada öncelikle cinsellik, cinsiyet ve
toplumsal cinsiyet olguları üzerinde durulacak, sinemada cinsellik bağlamında kadının
sunumu, buna katkı sağlayan düzenlemelerin
anlatı açısından yarattığı anlamlar açıdan ele
alınacaktır. Çalışmanın sonunda ise seçilen
filmin göstergebilimsel analizi yapılarak cinselliğin sunumunda egemen tutum ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
CİNSELLİĞİN KISA TARİHİ
Temelde insanlığın üreme ihtiyacını gidermek olarak ele algılanan cinsellik, toplumsal
ve kültürel alanlarda sürekli merak konusu
olmuştur. Özünde biyolojik, fizyolojik ve
psikolojik bir etkileşim, doğanın yansıması
olarak nitelendirilen cinsellik, bu alanlarla sınırlı kalmamış; siyasal, ekonomik, toplumsal
ve kültürel dinamiklerden yüzyıllar boyunca
etkilenmiştir.
Fransız düşünür Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi adlı eserinde cinsel etkinlik ve bu
etkinliğin doğurduğu hazlara ilişkin ahlaksal

düşüncenin, MÖ ilk iki yüzyılda ölçülülük
temalarının belli oranda gelişmesine damga
vurduğunu belirtir (Foucault, 2012:471).
Cinsel edim uzun bir dönem denetlenmesi
zor, tehlikeli ve bedeli yüksek bir şey olarak
değerlendirilmiş, bu edimin ne ölçüde kullanılacağı, bu kullanımın dikkatli bir perhiz
gerektirdiği, uzun zamandan beri saptanmıştır olgulardır (Foucault, 2012:472). Aristo,
Platon, İsokrates gibi her bir düşünür, kendi
tarzında ve bir takım sebeplerden dolayı kimi
evlilik bağlamında sadakat biçimleri önermiştir (Foucault, 2012:473). MS ilk yüzyıllarda yaşayan filozoflarca ortaya atılan cinsel
ölçülülüğün kökleri, gelecekteki ahlak anlayışının habercisi olması bakımından bir ölçüde bu eski gelenekte yatmaktadır (Foucault,
2012:473).
Cinsel ahlaktaki dönüşümün temelinde yer
alan, kendililik sorununun, onun bağımlı ya
da bağımsız oluşunun, evrensel biçimin ve
diğerleriyle kurması gereken bağın, kendi
üzerindeki denetimini sağlayan yöntemler ve
üzerinde kuracağı hakimiyet biçiminin etrafında dönen bir varoluş sanatının gelişimidir
(Foucault, 2012:474).
Baskı, ilkçağdan itibaren iktidar, bilme ve
cinsiyet arasındaki ilişkinin temel kipini
oluşturmuştur (Foucault, 2012:13). Bastırılan
cinsellik düşüncesi sadece kuram meselesi
olmaktan çıkmıştır. Burjuvazinin döneminde
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olduğu kadar hiçbir zaman esaret altına alınmamış bir cinselliğin olumlanması, cinselliğe
ilişkin hakikati söylemeyi, onun gerçek içindeki düzenini değiştirmeyi, ona uygulanan
yasayı yıkmayı, onun geleceğini farklılaştırmayı amaçlayan bir söylemle buluşmaktadır
(Foucault, 2012:15).
Cinsellikten bahsetme özgürlüğü ve onu gerçekliği çerçevesinde kabullenme girişimi
binlerce yıllık bir tarih çizgisine yabancı, iktidara içkin mekanizmalara terstir (Foucault,
2012:16).
17. yüzyıl, burjuvazinin ve baskı çağının
başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren cinsellikten bahsetmek güç ve tehlikeli bir hal almıştır (Foucault, 2012:19). Düşünceler, arzular,
şehvete ilişkin hayaller, zevkler, ruhla bedenin uyumlu devinimleri günah çıkrma ve
yönlendirme işleminin kapsamına girmiştir
(Foucault, 2012:21).
Ortaçağın ten ve günah çıkarma teması çerçevesinde tek bir söylem geliştirdiğine dikkat
çeken Foucault, bu görece birliğin demografi,
biyoloji, tıp, psikiyatri, ruh bilim, ahlak, eğitim bilim ve siyasal eleştiri içerisinde farklılaşarak parçalanıp dağıldığını belirtmektedir
(Foucault, 2012:31).
Son üç yüzyıla damgasını vuran, cinselliği
saklamaktan ziyade cinsellikten bahsetmek
ve bunu teşvik etmek ve bunun sonucunda
söyleneni dinlemek, kaydetmek ve dağıtımını

yapmak için icat edilen aygıtların çeşitliliği
ve geniş çapta dağıtımıdır (Foucault, 2012,
31-32).
Cinselliğin söyleme geçirilmesinin, salt üretim düzenine uymayan cinsellik biçimlerinin
gerçeklikten ayrılması için gösterilen çabaya göre düzenlendiğini, üç yüzyıl boyunca
cinselliğin etrafında koparılan gürültünün,
ekonomik açıdan faydalı, siyasal olarak
muhafazakâr bir cinsellik düzeni kurmakla
bağlantısına değinen Foucault, Batı’nın cinselliği yönetmek için sırayla oluşturduğu iki
büyük kurallar sistemine: evlilik hukuku ve
arzuların düzenine dikkat çekmektedir (Foucault, 2012:33-35).
Cinselliğin yükümlülüğünü üstelenen iktidar,
bedene dokunmayı bir görev addederek; onları gözleriyle okşar; onların belirli bölgelerini
yoğunlaştırır; yüzeyleri elektriklendirir, karşılıklı dramatikleştirmektedir. İktidar cinsel
bedeni kucaklamaktadır. (Foucault, 2012:39).
Bir yandan sorgulayan, gözetleyen, izleyen,
gözleyen, karıştıran, yoklayan, gün ışığına
çıkaran bir iktidarı kullanma hazzı, diğer taraftan iktidardan kaçmak, onu atlatmak ya da
onun kılığını değiştirmek zorunda olmanın
doğurduğu haz; her iki durumda da kovuşturduğu hazzın kendisini elde etmesine ses çıkarmayan bir iktidar durumu söz konusudur
(Foucault, 2012:39).
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19. yüzyıl ailesi birçok noktaya göre ve dönüşebilir ilişkilerle eklemlenmiş bir haz-iktidar
şebekesidir. Yetişkinlerle çocukların birbirinden ayrılması, ana babanın yatak odasıyla çocukların odası arasındaki kutuplaşma kızların
ya da oğlanların göreli ayrımı, bebek bakımının katı kuralları, çocuk cinselliğine yöneltilen dikkat, ergenliğe verilen önem, ana
babalara sunulan gözetim yöntemleri, öğütler
ve gizler en küçük boyutuna indirgenmiş olsa
bile aileyi, bölünmüş ve hareketli cinselliklerle dolu karmaşık bir şebekeye dönüştürmüştür (Foucault, 2012:40).
Gerçekte söz konusu olan, toplumun beden
ve cinsellik üzerinde uyguladığı iktidar türüdür. Bu iktidar herhangi bir yasa tipine sahip
olmamakla birlikte yasağın yol açtığı sonuçları doğurmuştur. Bu tür iktidar tuhaf cinselliklerin çoğaltılması yöntemine başvurur;
cinselliğin sınırlarını belirlemez; çeşitli cinsellik biçimlerini, belirsiz sokulma çizgileri
aracılığıyla sürdürmektedir. Cinselliği dışlamaz; onu kişileri tekelleştirme kipi olarak
bedenlere dâhil etmektedir. 19. yüzyıl ailesi
birçok noktaya göre ve dönüşebilir ilişkilerle
eklemlenmiş bir haz-iktidar şebekesidir. Yetişkinlerle çocukların birbirinden ayrılması,
ana babanın yatak odasıyla çocukların odası
arasındaki kutuplaşma kızların ya da oğlanların göreli ayrımı, bebek bakımının katı kuralları, çocuk cinselliğine yöneltilen dikkat,
ergenliğe verilen önem, ana babalara sunu-

lan gözetim yöntemleri, öğütler ve gizler en
küçük boyutuna indirgenmiş olsa bile aileyi,
bölünmüş ve hareketli cinselliklerle dolu karmaşık bir şebekeye dönüştürmüştür (Foucault, 2012:41).
İktidarın cinsellikle ve hazla olan bağlantıları kenar cinselliklerin yalıtılması, çoğaltılması ve sağlamlaştırılmasıyla artmıştır. Bu
bölgesel cinselliklerden her birinin iktidara
bir müdahale alanı sunmasından ve iktidarın
artmasından oluşan olgular halkası, 19. Yüzyıldan sonra, tıbbın, psikiyatrinin, fuhşun,
pornografinin aracılığı sayesinde bir yandan
hazzın analitik olarak azalmasıyla öte yandan
da hazzı denetleyen iktidarın çoğalmasıyla
bağıntılı olarak sayısız iktisadi çıkar tarafından sağlanmıştır. Haz ve iktidar birbirini
götürmez, biri öbürüne karşı çıkmaz; birbirlerini izler, birbirlerine karışır ve birbirlerini
kışkırtırlar; karmaşık ve olgusal uyarma ve
kışkırtma mekanizmalarıyla birbirlerine bağlanmaktadırlar (Foucault, 2012:42).
Cinselliğin yalnızca duyum ve haz, yasa ve
yasak sorunu değil, aynı zamanda bir doğru
ve yanlış sorunu olması, cinselliğin hakikatinin gerekli ya da tehlikeli, değerli ya da korku
verici bir şey olması; cinselliğin hakikatinin
bir hedefi biçiminde oluşturulmasıdır (Foucault, 2012:46).
Aristo erkeği etken, kadını ise edilgen bir
öğe olarak tanımlamıştır. Cinsellik, etkinliği
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gerçekleştirenle, etkinliğin üzerinde gerçekleştirildiği iki failin devreye sokulduğu bir etkinlik olarak düşünülmektedir. Bu çizgi genel
olarak hazlar sahnesindeki etkin oyuncular ve
edilgen oyuncular arasında geçmektedir. (Foucault, 2012:148).

Cinsel edim, evlilik bağı, soy, aile, site ve
hatta bunların ötesinde insan topluluğu; tüm
öğeleri birbirlerine bağlı olan bir dizi oluşturmuş ve insan bunların dahilinde varoluşunun
rasyonel biçimine kavuşmuştur (Foucault,
2012:424).

Klasik dönem Atinası’nda kadınlar, eş olarak
hukuksal ve toplumsal statülerine bağlanmıştır. Tüm cinsel etkinlikleri evlilik ilişkisi içerisinde yer almış ve kocaları tek partner ilan
edilmiştir. Kadınlar kocalarının iktidarı altındadır; ona ileride birer varis vermek zorundadır. Yasa, kadınların iffetli kalabilecek, hiç
kabahat işlemeyecek, yuvanın sadık bekçileri olacak kadar korku duymalarını istemiştir
(Foucault, 2012:219).

Bedensel hazlar çoğu kez politik ve ekonomik koşullarla şekillenir. (Altman, 2003: 13)
Cinsellikle politika arasında bağları anlamanın, gebelikten korunma ve kürtajın kurallara
bağlanmasından, cinselliğin büyük ağırlığı
sahip olduğu casusluğa kadar uzanan bir çok
yolu mevcuttur. Toplumlar dinsel ve kültürel
yasaklar, törenler ve kurallarla; hukuk, bilim
ve sağlık politikalarıyla; devlet kısıtlamaları ve teşvikleriyle geniş bir günlük pratikler
yelpazesiyle cinselliği düzenler (Altman,
2003: 14). En modern toplumlarda bile, kökleri geçmişteki dinsel ve kültürel ideolojilere
dayana cinsellik ve cinsiyetle alakalı belirli
fikirler günümüzde varlığını sürdürmektedir
(Altman, 2003: 15) .

Ksenophon’un İktisat Üzerine adlı eserinde
her iki eşin aile içindeki karşılıklı işlevlerini
tanımlamak için barınak kavramından hareket eder; kadın doğal bir ürkekliğe sahiptir,
erkek korkusuzdur, çünkü dışarıda kendisini
tüm tehlikelerden korumak zorundadır. Sonuçta ilahi güç, en başında kadının doğasını
ev içi işlerine, erkeğinkileri ise dışarıdakiler
göre uyarlamıştır. Böylece her iki cinste belirlenen etkinlik biçimlerine sadık kalmalıdır:
Kadın için dışarıda olmaktansa evde kalması
daha uygundur, erkek için de dışarıdaki işlerle uğraşması evde kalmasından daha iyidir.
Bu dağılımı değiştirmek, bir etkinlikten öbürüne geçmek yasaya karşı gelmektir (Foucault, 2012:217-229).

Cinsellik ve cinsiyet birbirleriyle iç içe geçerek, ekseriyette benzer bazı ideolojik ve
kurumsal araçlarla düzenlenmiştir (Altman,
2003: 16). Tüm toplumlarda, cinsellik alanındaki kurallar ve beklentiler açık bir şekilde
cinsiyetçidir (Altman, 2003: 16). Tüm cinselliğin erkeğin kadından elde ettiği hazzın
arttırılması yönünde örgütlendiğini söylemek
basite indirgemek olsa da bunun aksini yansıtan kültürlerin sayısı çok az bulunmaktadır
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(Altman, 2003: 17). Erkeğe cinsel haz sağlamak, endüstrileşmenin ilk aşamalarındaki
toplumlarda olduğu kadar gelişmiş tüketim
toplumlarında da cinsel anlayışın bir parçası
olmuştur (Altman, 2003: 17).
Cinsiyete, cinselliğe ve bedene ilişkin kaygılar, uluslararası politik, sosyal ve ekonomik
rejimlerde belirleyici bir rol üstlendiğinden
cinsellik ve politikayı karşılıklı birbirine bağlayan kurumlar ve ideolojiler gün geçtikçe
küreselleşme sürecine dahil olmaktadırlar
(Altman, 2003: 21).
Cinsellik, Amerika’nın varsayılan egemenliğini test etmek için faydalı olabilecek bir alandır (Altman, 2003: 49). Christoper Hitchens
“cinsel özgürlüğü” , Avrupa imgeleminde
Yeni Dünya’yı oluşturan bileşenler listesinde ilk sıraya koymaktadır (Aktaran, Altman,
2003: 49). Robert Kaplan, Sovyetler sonrası
Özbekistan’da bir otobüs yolculuğu tasvirinde; şoför koltuğunun arkasındaki panoda
yolculara dönük olarak yer alan iri ve parlak
göğüsleriyle Amerikan takvim kızlarından
birinin posterinin asılı olduğunu anlattıktan
sonra bunu Batı’nın vaadi olarak nitelendirmektedir. (Aktaran, Altman, 2003: 49). ABD,
gerek kimlik politikaları, gerekse seksoloji
araştırmaları ya da ahlaksal tepki politikaları
bağlamında cinsellikte belli küresel eğilimleri etkileyen bir model olmayı sürdürmektedir
(Altman, 2003: 49).

Toplumların dış etkilerle ve yeni teknolojilerle ilişki kurmasından bu tarafa, cinsel ahlak
kuralları ve değerleri sürekli olarak değişime
uğramıştır (Altman, 2003: 57). Amerikan televizyonu ve dergilerinde göze çarpan mahrem olanı öne çıkarma tavrıdır. Bu tavır küresel medya aracılığıyla tüm dünyaya yayılmış
durumdadır (Altman, 2003: 59).
Cinsel ideolojiler daha kapsamlı siyasal, sosyal ve kültürel bağlamlardan bağımsız değildir ve herhangi bir özgürlükçü konumun anlamlı olabilmesi için bu konumun genellikle
çoğu kadın ve çocuk için erişilmez olan ayrıcalıklar savunduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Dünyadaki kadınların çoğu seks
ve üreme, olası zevkleri gölgeleyebilecek;
hastalık, gebelik, kısırlık gibi önemli tehlikeler taşır ve bunlar, cinsellik deneyiminin ne
derece cinsiyetçi olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. (Altman, 2003: 62).
Ekonomik değişimlerin, özellikle de aile ve
toplumsal cinsiyet yapılarında ne kadar hızlı ve ne ölçüde sosyal değişimlere yol açtığı
konusundaki tartışmalar devam etmektedir
(Altman, 2003: 67). Batılı ülkelerde, bekar
kadınların ne kadar komik ya da acınası bir
figür olmanın ötesinde kendilerini kabul ettirmeleri yaklaşık yüz yıllık bir endüstrileşme
süreci gerektirmiştir (Altman, 2003: 69).
Cinsellik ve cinsiyet davranışlarının kanunlarla düzenlenmesi girişimleri, 1829’da
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Britanya’nın Hindistan’da ölen erkeğin karısının yakılması geleneği olan “sati”yi suç ilan
etmesi gibi sömürge anlayışının ayrılmaz bir
parçası olmuştur (Altman, 2003: 73).
19. yüzyılın sonlarından itibaren cinsellik,
hukuk, tıp ve bilimin başlıca ilgi alanlarından
biri haline gelerek, resmi gözetim aracılığıyla
yeni kategoriler ve yeni sorumluluk alanları
oluşturulmasına yol açmıştır (Altman, 2003:
74). Batı ülkelerinde cinselliğin ve bedenin
okunmasının son dönemlerde öne çıkması,
kitlesel tüketim, zenginlik ve cinsellik konularında 1960’lar ve 70’lerin sonunda yaşanan
politizasyona bir yanıt olarak görülmüştür
(Altman, 2003: 75).
Emily Martin, insan bedeninin araştırılmasının; bedenlerimizin örgütlenmesine ve deneyim kazanma biçimin kökten değişimlere uğramakta olduğunu belirterek; Fordcu kitlesel
tüketim çağına uygun ve o çağın ölçütleriyle
tasarlanmış bedenlerden, esnek sermaye birikimi çağına uygun ve onun ölçütleriyle tasarlanmış bedenlere doğru hem algısal hem de
prtaik anlamda hızlı ve çarpıcı bir dönüşüm
yaşandığını öne sürmektedir (Aktaran, Altman, 2003: 76).
“Seksi bedenlerin” reklamlarda ve başlıca gazetelerde kullanımı iyice yaygınlaşan küresel
reklam kampanyaları ve birbirine benzeyen
çekici dergiler yoluyla arzunun homojenleştirilmesi gerçekleşmiştir. Bu durum “küre-

selleşmenin” içeriğinin “Amerika’ya özgülüğü sorununu yeniden ortaya çıkartmaktadır.
Reklamcılık moda ve filmler aracılığıyla belli
beden tiplerinin küreselleşmesinde büyük rol
oynamaktadır. Küresel kapitalizmin imgeleri, arzulanabilir olanı da kendiyle bir bütün
haline getirmektedir (Aktaran, Altman, 2003:
80). Tüketim kapitalizminin kendi beden tiplerini yaratmaktadır (Altman, 2003: 81). Arzu
uyandıran beden imgelerinin de küreselleşmesi söz konusu; dünya güzeli ve kâinat güzeli fikri bile başlı başına, kadının çekiciliğinin, üzerinde hem fikir olunan tek bir tanımı
olduğunu ima eden bir anlayışın ifadesidir
(Altman, 2003: 81).
Dünyanın her yerinde steroit ve slikon gibi
modern kimyasallarla bedenler, yaygın güzellik ölçülerine göre yeniden şekillendirilmekte ve geçmişe oranla hayal edilemeyecek
bedenler yaratılmaktadır (Altman, 2003: 83).
Gözlem alanında insanı bulunduran pek çok
disiplin, insanın temel dinamiklerinden biri
olarak cinselliğe dikkatini yoğunlaştırmış,
onun insanı anlamada en önemli noktalardan
biri olduğunu kaydetmiştir. Cinselliğin özel
bir anlamı vardır; çünkü hem çok mahremdir,
aynı zamanda toplumsal görenek ve ahlakça yakından denetlenir (Aktaran, Korukçu,
2009:2-3).
Denetlenmesi zorluklar içeren cinsellik dürtüsü, tüm canlılarda var olduğu gibi salt üre-
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me ile sınırlı olmaktan çok, ona yüklenen anlam, bir takım değerler dizisi eşliğinde çağlar
boyu değişime uğramıştır. İnsan cinselliğine
yüzyıllardır atfedilen anlamlar insan evriminin getirdiği içsel katmanların doğal bir sonucudur (Korukçu, 2009: 3-4).
Cinselliğe verilen anlam anlam gibi çıplaklıkta, çağlara, toplumlara, kültürlere ve benzeri
değerler dizisine göre değişim göstermiştir
(Aktaran, Korukçu, 2009:9) Cinselliğin erotikleşmesi hazza yönelik olma koşulunu sağlamaktadır (Korukçu, 2009:16)
Görsel olarak kategorize edebileceğimiz erotik imge ve görüntülerin çok büyük bir kısmının kökeninde ilk çağlardaki insan davranışlarının belirleyiciliğinin etkisi yer almaktadır.
Zoologlar ve antropologların görüş birliğine
vardıkları bu işaretlerden; yüz yapısı, saç rengi, erkeklerin sakalları, kadınların göğüsleri,
erkeklerin kas yapısı ve benzerleri eş seçiminde önemli rol oynarken, diğer taraftan da
erotik olanın kullandığı işaretlerdir (Korukçu, 2009:22)
Kitlesel tüketime yönelik ürün ya da hizmetin
reklamında cinselliğe yapılan üstü kapalı bir
gönderme bile reklam adına başarı getirmektedir. Bu kullanımın ahlaksal yönü bir yana,
gizli ya da açık tatmin vaadi veren cinsellik
içeren reklamlar, kapitalist bakış açısının en
popüler oyuncağı haline gelmiştir (Korukçu,
2009:24)

Bir zamanlar din, töre ve geleneklerin başarısız oldukları cinselliği bastırma girişimi,
çağdaş kapitalist düzen ve meta dolaşımınca
tamamlanmıştır. Kimin, kimle, hangi tarz ve
yollardan ve hangi amaçla cinsel bağlantılara girip cinsel haz duyacağı, bireylerin kendi
kişisel seçimleri yerine özünü meta dolaşımının oluşturduğu sistem tarafından belirlenir.
Cinsel enerji toplumsal sistemin öngördüğü
kanallarda, izin verildiği yol ve tarzlarda kullanılmaktadır (Akkaynak, 2011: 33)
TOPLUMSAL CİNSİYET ve TEMEL
KAVRAMLAR
Bugün irdelenen ama henüz bir çözüme ulaşmamış olan uygulama ve törenlere göre kadının toplum içindeki varlığı erkeğinkinden
çok başkadır. Kadın olarak doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan özel, çerçevelenmiş
bir yerde doğmak demektir (Berger, 2013:
45-46)
İngilizcede cinsiyet için sex, toplumsal cinsiyet için gender terimleri kullanılmaktadır.
Cinsiyet terimi, kadın ya da erkek olmanın
biyolojik yönünü ifade eder ve biyolojik bir
yapıya karşılık gelir (Dökmen, 2014: 17-20)
Cinsiyet, bireyin biyolojik cinsiyetine bağlı
olarak belirlenen demografik bir kategoridir.
Toplumsal cinsiyet terimi ise kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği
anlamları ve beklentileri ifade eder; kültürel
bir yapıyı karşılar ve çoğunlukla bireyin bi-
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yolojik yapısıyla ilişkili bulunan psikolojik
özellikleri de içerir. Cinsiyet ve toplumsal
cinsiyeti tamamen birbirinden ayırmamak
gerekmektedir; çünkü kültürün kadın ve erkekten bekledikleri kadının ve erkeğin fiziksel beklentileriyle alakalı gözlemlerden
bütünüyle ayrı değildir (Aktaran, Dökmen,
2014:20).
Sosyal bilimciler toplumsal cinsiyetten analizin “bir faktörü” veya “boyutu” olarak bahsetmektedirler. Diğer taraftan terim, “biyolojik, dilsel veya kültürel bir farklılığın işareti”
olarak bedenli kişiler için kullanılmaktadır
(Butler, 2012:55).
Birey, toplumsal cinsiyetin sürekli kıyafet,
dış görünüş, dil, renk, ayrım ve sembol teemmülleri yoluyla vurgulandığı bir dünyaya
doğmuştur (Fine, 2011:225)
Toplumsal cinsiyetin inşa edilmiş olduğu görüşünü ele alan bazı değerlendirmelerde, toplumsal cinsiyet anlamlarının, anatomik olarak farklılaşmış bedenlere işlendiği fikri belli
bir determinizmle sunulmakta ve bu bedenler
amansız bir kültürel yasanın edilgen alıcıları olarak kavranmaktadır (Butler, 2012:53).
Toplumsal cinsiyeti inşa eden kültür, bir yasa
ya da yasalar çerçevesinden ele alındığında
toplumsal cinsiyet biyolojik kader olmaktan
çıkmaktadır (Butler, 2012:53).
İkili bir sınıflamayı karşılayan cinsellikte kadın ve erkek, doğduklarında cinsiyet organla-

rı vasıtasıyla kimliklendirilir. Ardındın nüfus
cüzdanlarının renginden seçecekleri mesleğe
kadar tüm ayrımlar onlar için işler (Dökmen,
2014:21).
Kadınlar genelde kadınsı (feminen) erkekler
ise genellikle erkeksi (maskülen ) olarak sosyalleştirilirler. Birey cinsel obje olarak karşı
cinsiyetten ya da kendi cinsiyetinden bireyleri tercih etmektedir (Dökmen, 2014:22).
Biyolojik süreçlerden ziyade sosyal süreçlere bağlılığına işaret etmek üzere cinsiyet
farklılıkları terimi yerini toplumsal cinsiyet
farklılıkları terimine bırakmıştır (Dökmen,
2014:22).
Biyolojik cinsiyet farklılıkları öğrenilmemiş
doğuştan getirilen özellikler bakımından kadınlarla erkekler arasında gözlenen farklılıklardır. Toplumsal cinsiyet farklılıkları ise
öğrenilen, sosyalleşme sürecinde kazanılan
özellikler bakımından insanlar arasında gözlene farklılıklardır (Dökmen, 2014:25).
Kimlik, bireyi diğer bireylerden özelliklerini
gösterir. Bireyin kim olduğu, kişisel özelliklerinin, rollerinin neler olduğu, neler yapabildiği kimlikle ilişkilidir. Cinsiyet kimliği
ise kişinin kendini erkek veya kadın olarak
tanımlamasıdır. Bu kimlik kişinin kendilik
kavramında yer alan en önemli öğedir. Cinsiyet kimliği, kimliğin bütünleştirilmeye çalışıldığı ergenlikten önce kazanılır (Dökmen,
2014:26-27).
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Cinsiyet kimliği, kişilik ve davranış olarak
gösterilen, kadınlık ya da erkekliğin kişisel
ve içsel anlamıdır, bir erkeğin ya da kadın olmanın öznel duyumudur (Aktaran, Dökmen,
2014: 27)

belirlediği cinsiyet farklılıklarını yansıtmak

Cinsiyet kimliği kişinin kendini kişilik ve
davranış olarak belli bir cinsiyette hissetmesi
ve ona göre davranmasıdır. Cinsel kimlik cinsel kimlik ise, daha çok tercih edilen cinsel
yönelimi tanımlamak için kullanılır ve heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik,
transeksüellik, veya aseksüellik olarak sınıflanması mümkündür (Dökmen, 2014:27).

olarak görülür. Toplumsal cinsiyet rolünden

üzere kullanılır (Dökmen, 2014:29).
Bireyler, cinsiyetin kültürel anlamlarını öğrenmeye ve kazanmaya başlarlar. Cinsiyetin
kültürel anlamları, toplumsal cinsiyet rolleri
beklenen toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini beklediği cinsiyetle
ilişkili bir grup beklentilerdir. Kız ve erkek
çocuklar sosyalleşme süreciyle, çeşitli nesneleri, etkinlikleri, oyunları, meslekleri ve hatta
kişilik özelliklerini onlar için “uygun değil”
veya “uygun” olarak ayırt etmeyi öğrenmek-

Cinsiyet kimliğini kazanması için bireyin
dört görevi yerine getirmesi gerekmektedir:
kendinin ve bir başkasının cinsiyetini doğru
olarak belirleme (etiketleme), cinsiyetin devamlı olduğunu anlama (kararlılık), cinsiyetin istendiğinde değişmediğini anlama (güdü)
ve saç biçiminin ya da giysi şeklinin değişmesine rağmen cinsiyetin kalıcılığını kavrama (değişmezlik). Bu aşamalar birbirini izlemektedir (Dökmen, 2014:28).

tedirler (Dökmen, 2014:29).

Rol örgütlü toplumsal bir yapı içinde bireyin
bulunduğu pozisyonu, bu pozisyonla ilgili
sorumlulukarı, ayrıcalıkları ve diğer pozisyondaki insanlarla etkileşimleri yönlendiren
kuralları gösterirken, toplumsal cinsiyet rolleri kadınlara ve erkeklere verilen farklı rolleri karşılar. Toplumsal cinsiyet rolleri olgusu, cinsiyet kalıp yargılarını ya da toplumun

Kalıp yargılar, bir gruba ilişkin bilgi, inanç

Cinsiyet rolü, kadına ve erkeğe uygun bulunan kişilik özellikleri ve davranışlar olarak
ifade edilir ve kültürel beklentilere karşılık
gelir. Bir erkek için uygun olduğu düşünülne davranışlar (maskülen), kadınlar için uygun olduğu düşünülen davranışlar ise kadınsı
(feminen) rolleri olarak adlandırılmaktadır
(Dökmen, 2014:31).
ve beklentilerimizi içeren bilişssel yapılardır
(Aktaran, Dökmen, 2014:31). Kalıp yargılar,
belli bir grubun üyelerinin özellikleri hakkındaki organize inançlardır (Aktaran, Dökmen,
2014:22). Kalıp yargıları bir grubun ve üyelerinin zihinsel temsilleridir ve grup üyelerinin gerçek, değişmez özelliklerinden değil,
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o grubun sosyal ve ekonomik durumundan
kaynaklanır (Aktaran, Dökmen, 2014:22).

geldiğinde tekrarlanarak gözleyerek öğrenme
gerçekleşmektedir (Dökmen, 2014: 133)

Kalıp yargılarının söz konusu olduğu alanlardan birisi de cinsiyettir. Toplumun bir grup
olarak kadınların ve bir grup olarak da erkeklerin göstermelerini beklediği özelliklere
toplumsal cinsiyet kalıpyargıları olarak ifade edilmektedir. Kadın ve erkek için uygun
görülen rol ve faaliyetlere cinsiyet rollerine
ilişkin kalıp yargılar, biir cinsiyeti diğer cinsiyete oranla daha az ya da daha çok nitelediği düşünülen özelliklere de cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılar denilmektedir
(Aktaran, Dökmen, 2014:32).

Kişiler tutum ve davranışlarını kendi deneyiminden çok bunları dikkate alarak oluşturabilmektedir. Bu bağlamda kadınlar ve erkeklerin kitle iletişim araçlarında nasıl ve ne
kadar gösterildikleri, hangi rol ve davranışlar
içinde sergiledikleri konusu önem kazanmaktadır (Dökmen, 2014: 133-134)

Kültürel farklılıklar olmakla birlikte, genellikle, kadınların ilgi ve bakım verici ve pasif
olma gibi özelliklere sahip oldukları ve erkeklerin de aktif ve başarı yönelimli oldukları
düşünülmektedir (Dökmen, 2014:32).
Bu kalıp yargılarının sürdürülmesinde ailenin ve diğer toplumsal kurumların yanı sıra,
kitle iletişim araçlarının, çocuk kitaplarının,
reklamların, film ve kliplerin de rolü vardır
(Dökmen, 2014:32).
Kitle iletişim araçları cinsiyet kalıp yargılarını ve önyargılarını sürdürmede ve insanları
bu yönde etkilemede önemi bir yeri vardır.
Sosyal öğrenme kuramıyla kısman açıklanabilen bu etkiye göre; gözlenen modeller örnek alınır ve davranışları taklit edilir ve ödül
aldıkları görülen kişilerin davranışları zamanı

Gerek yetişkinlere gerekse çocuklara yönelik
programlarda kadın ve erkeğin gösterilişinde büyük bir yanlılık gözlenmiştir (Aktaran,
Dökmen, 2014: 134) Genel nüfus içinde eşit
oranda bulunmalarına rağmen televizyonda
erkekler kadınlardan iki kat daha fazla yer
alırlar ve televizyonda yer verilenler de tipik
kadını temsil etmeyen kadınlardır. Meslek
sahibi olmayan kadına ya da mayolu, gece
kıyafetli kadına daha çok yer verilmektedir
(Aktaran, Dökmen, 2014: 134)
Kadınların daha çok vücutlarının sergilenmesi Archer ve arkadaşlarının gösterdikleri faceism olgusuyla ilişkili gibi görünmektedir. Bu
terim medyada erkeklerin kafalarıyla daha
fazla ve vücutlarıyla daha az tasvir edilmelerine karşılık, kadınların bunun aksine daha
çok vücutlarıyla ve daha az kafalarıyla tasvir
edilmelerine ifade etmektedir.
İnsanlar karşılaştıkları bireyleri gözlerler, zamanı ve yeri geldiğinde bu bireyleri model
alarak davranışlarını taklit ederler. Bu davra-
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nış giderek kişinin zaman içinde kişinin kendi
davranış dağarcığının bir parçası haline gelir.
Bu durum model alarak ve taklit ederek öğrenme olarak tanımlanır. Kitle iletişim araçlarının sundukları modeller nedeniyle davranışların öğrenilmesinde önem arz etmektedir
(Aktaran, Dökmen, 2014: 142).
Medya, kültürel toplumsal cinsiyet eşleniklerinden ders vermektedir. Çocuk medyası,
onlara toplumsal erkek ve kadın rollerinin
gerçekliğini aşabilecek olasılılıklar yerine,
onları sık sıkm toplumsal cinsiyet rolleriyle
sınırlandırmaktadır (Fine, 2011:230)
Kadınlık ve erkeklik biçimlerinin karşılıklı
ilişkisi, tek bir yapısal gerçeklik üzerine, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliği üzerine oturtulmuştur (Conell, 1998:245)
Platon’dan başlayarak, Descartes, Husserl
ve Sartre ile devam eden felsefi gelenekte
beden ve ruh arasındaki ontolojik ayrım her
zaman siyasal ve ruhsal boyun eğme ve hiyerarşi ilişkilerini desteklemiştir. Zihin bedene
boyun eğdirmiştir. Dönem dönem cisimliliğinden tamamen azat olmayı düşler. Kültürel
olarak zihin erillik ile, bedenin ise dişilikle
bağdaştırtılması felsefe ve feminizm alanında
belgelenmiştir (Aktaran, Butler, 2012:60).
Biyolojik cinsiyet, kültürel olarak kurulmuş
toplumsal cinsiyet ve bu ikisinin cinsel pratik üzerinden tezahür eden cinsel arzudaki
ifadesi veya etkisi arasında nedensel ve dışa-

vurumsal bağlantılar kurmaya çalışan yasalar
aynı zamanda, süreksizlik ve tutarsızlık görünümlerini sürekli olarak yasaklar ve üretir.
(Butler, 2012:66).
Kültürel ürünlerin birbirinden bağımsız olarak üretilmesine karşı kalıp anlatıları aktarıyor oluşu erkek egemen düşünce yapısının
ve üretim ilişkilerinin etkin olduğu bir süreç,
üretilen işlerin biçim ve içeriğini belirlemektedir (Kırel, 2012: 147)
Kadınlar ve erkekler hakkındaki kültürel gerçeklikler ve inançlar – mevcut eşitsizliklerde,
reklamlarda, sohbetlerde, zihinlerde, beklentilerde hayut başkalarının davranışlarında
temsil edilen ya da çevre tarafından zihinlere
uyarlanan- benlik algısını, ilgileri ve davranışları değiştirmektedir (Fine, 2011:113).
Cinsiyetlendirilmiş yollar ve sonuçlar zihni
kurcalayan toplumsal dünyanın bir parçası
olur, benlik hissinin, sosyal algının ve bir kez
daha cinsiyetlendirilmiş toplumsal dünyanın
parçası olacak davranışın sonsuz kez cinsiyetlendirilmesidir (Fine, 2011:114).
Kadınlar küresel düzeyde erkeklere tabi kılınmıştır. Bu tabi kılınma durumu boyun eğiş
etrafında tanımlanmanı ve kadın, erkeklerin
çıkar ve arzularına hizmet etmeye yönlendirilir (Connell, 1998:246)
Klasik toplum sözleşmesi kuramlarında özel
alana hapsedilmiş olan kadınların yer alma-
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dığı kamusal alan ve bu alana ait kavram ve
kurumlar erkek egemenliğindedir. Kadınların
itaatkâr olarak dâhil edildikleri kamusal alanın kurallarını koyan erkek özneler, kurucusu
oldukları ulus-devletlerin de asıl sahibi konumundadırlar (Durur, 2012:46-47)
Ön plana çıkarılmış kadınlık, ev ve yatak
odasının mahrem alanlarıyla örtüşse de kültürel bir inşa biçimi olarak gereğinden fazla
kamusaldır. Kitle iletişim araçları ve pazarlamacılıkta bir dayatmayla ve herhangi bir
erkeklik biçimi için söz konusu olabilecek
ölçüde daha çok reklamı yapılır (Connell,
1998:251)
Toplumsal cinsiyete dair toplum bilimsel
teoriler Batı icadıdır ve modern buluşlardır.
Diğer uygarlıkların, insan cinselliğine ve cinsiyetler arası ilişkilere kendilerine özgü yaklaşımları vardır (Connell, 1998:48)
SİNEMADA KADININ SUNUMU
Cinselliğin sunumu, sinemadan çok daha
önce ressamların fırçalarında, fotoğrafçıların
objektiflerinde şekillenmiştir.
Çıplaklık kilisenin sansürü altında olsa
da, dini ya da mitolojik temalar adı altında
Rönesans’tan itibaren resim sanatında oldukça yaygındır. Tiziano, Giorgione ya da Da
Vinci sadece dini kaygılarla resim yapmamışlardır. Barok resminin büyük ustası Rubens,
tüm çıplaklığını sergileyen Andromeda’yı,

zincirlerinden kurtaran kahraman Perseus’la
yan yana resmeder. Perseus’un ödülüyse elbette Andromeda’nın ta kendisidir (Akbulut,
2012: 11).
Resim sanatında kadınların seyirlik nesne
olarak görülüp değerlendirilmelerinde geçerli olan gelenekteki ilk çıplaklar Adem ile
Havva’dır. Onlar, çiğnenen yasağın ardından
birbirlerini çıplak olarak görmeye başlamışlardır. Böylelikle çıplaklık, bakanın zihninde doğmuştur. Daha sonra kadın suçlanır ve
erkeğe boyun eğmekle cezalandırılır. Sonuç
olarak kadın karşısında erkek, Yaratıcı’nın
temsilcisi olmuştur (Berger, 2013:47-48)
Tüm bu yaklaşımlarda kadın tek başına çıplak değildir; seyircinin onu gördüğü biçimde
çıplaktır. Çünkü çıplak kadına bakmak zevk
vermektedir. Memling’in Kendine Hayranlık
tablosunda kadın, elindeki bir aynayla resmedilmiş, bu sayede çıplaklığı için resme geçirilen kadın ahlak açısından suçlanmıştır. Oysa
ayna, kadının kendisini her şeyden önce ve
her şeyden çok seyirlik bir şey olarak gördüğünü anlatmak için konulmuştur. Kadınlar o
tablolarda, kendi açlıklarını doyurmak için
değil; erkeğin açlığını gidermek için bulunmaktadırlar. Kadın seyredilen birisi olarak
dişiliğini sunmaktadır (Berger, 2013:50-55).
1841 yılında calotype adı verilen negatifpozitif sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte
Fransa’dan başlayarak, Amerika’ya kadar
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yayılan nü fotoğraflar, Muybridge’in çoklu
kareleri birleştirerek bir tür hareket algısı yaratmasıyla farklı bir boyut kazanır. Sinemanın gelişini müjdeleyen bu teknikle, testiden
su döken kadın, merdivenden inen kadın, bir
çocuğu yerden alan kadın gibi ardışık fotoğraflar yeni bir mucizeye dikkat çekerken, hem
de hareket eden çıplak bir kadından yansıyan
erotik görüntü hazzını görsel sanatlara armağan etmiştir (Akbulut, 2012: 17).

Ball) filmiyle tamamen çıplak bir kadına yer
vermiştir (Akbulut, 2012:22).
Sinema, kadınlar ve dişilik ile erkekler ve erillik, kısacası cinsel farklılıklar üzerine mitlerin
üretildiği, yeniden üretildiği ve bunların temsil edildiği bir pratiktir (Smelik, 2008: 1)
Dünya sinemasında film öykülerinin büyük
bir kısmı cinsel arzu kavramı üstüne kurulmuş
öykülerdir. Genelinde filmlerde cinsel arzu
sembolik düzeyde sözcükler ve davranışlarla dışa vurulmaktadır. Her türlü film öyküsü
içeriğinde cinselliğin hemen hemen değişmez
bir değişkene dönüşmekte, bir alt kod haline
gelmektedir (Adanır, 2012: 67-69)

19. yüzyılın sonlarında fuar alanlarında sergilediği egzotik, çekici ve bir o kadar da seksi
dansıyla bir kadın, Annabelle Moore, yılan
dansı temasıyla ünlenirken, yedinci sanatın
keşfiyle bir anda Edison’ın gözdesi olur (Akbulut, 2012:9).
Hollywood, yanlış bilinç üreterek filmlerde
“gerçek” kadınları değil, sadece ideolojik anSinemadan çok önce resim ve fotoğraf sanatılam yüklü kadınlığa ait imgeleri göstermeknın elinde şekillenen dondurulmuş erotik metedir. Bu yaklaşımda dişil seyirciye hiçbir şesaj, 1894-1897 yıllları arsında Balck Maria’da
kilde varlığını kabul ettirme fırsatı tanınmaz;
kaydedilen Annabell’e ait erotik danslarla
yapılan klişelerle özdeşleşerek fanteziye kaçbirlikte gerçek yaşamdaki gibi hareket kazamak için devasa bir alan yaratmaktır (Smelik,
nır. Belki de bilinçsiz olarak yaratılan bu yeni
2008: 2)
etki, sinemanın tüm tarihi boyunca göz ardı
edilmemiştir (Akbulut, 2012:10).
Sermaye, filmi üreterek ona fiziksel bir yapı
kazandırmakta; zihniyet ve iktidarın ideolojik
Edison’a bağlı yönetmenlerin filme aldığı
yapısı filmin içeriğine bir anlam yüklemekte
Türk Dansı, Göbek Dansı, gibi görüntüler erove cinsellik filmde bu veriler ışığında kendi
tik olanı müjdeler. Amerika’da 1896 yılında
yerini belirlemektedir. Cinsellik bire bir söyapılan The Kiss filmi 20 saniyelik öpüşme
mürge nesnesine dönüşürken, simüle edilmiş
sahnesiyle o dönemde büyük bir tepki alırken;
anlamda gerçek sevgi gibi gösterilip özünde
Georges Meiles, Balodan Sonra (Apres le
cinsel tutkunun, arzunun göstergesi olmaktadır (Adanır, 2012: 13)
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Erotik hazzın örülüşünü ve anlamını tartışan
(Kırel, 2012: 222) Görsel Haz ve Anlatı Sineması adlı çalışmasında Laura Mulvey, Hollywood stilinin görsel hazzı ustaca ve tatmin
edici bir biçimde yönlendirdiğini; rakipsiz olduklarından genel geçer filmlerin, erotik olanı, egemen ataerkil düzenin diline kodladığını
ifade etmektedir (Büker, Topçu, 2010: 214).

zinin yanında olduğuna değinmektedir (Kırel, 2012: 205) Ana akım kadını seyirlik bir
malzeme olarak görselleştirmektedir. Diğer
taraftan seyirlik olarak kadın ve arzu anlatıları
Hollywood’un stüdyo sisteminin özünü oluşturmaktadır (Kırel, 2012: 216)
Theda Bara, sinemanın yarattığı ilk kusursuz, bütünsel, insandan yapılmış bir “sanat
eseri”dir. Giyim kuşamı bugünkü anlayışa
göre tahrik edici, hatta erotiktir. 1914 yılında femme fatale tipini sinemaya hediye eden
Bara, her erkek için felaket, mahv ve ölüm
anlamına gelen dişi vampirdir. Femme fatale,
sinemada ilk ortaya çıktığında cinsel örtülmüş
arzular ile toplumsal reddin çelişkisini doğrulamıştır ( Roloff-Seeblen, 1996: 122-127).

Cinsel dengesizliğin yönettiği bir dünyada,
bakmadaki haz, etkin/erkek ve edilgin/dişi
arasında bölünmüştür. Cinsel nesne olarak
teşhir edilen kadın, erotik temaşanın ana motifidir. Önemli olan, kadın kahramanın neyi
tahrik ettiği ya da, daha doğrusu neyi temsil
ettiğidir. O, erkek kahramanda uyandırdığı aşk
ya da korkuyla, ya da erkek kahramanın onun
için hissettiği ilgiyle, erkeğin, davrandığı gibi
Güzel sanatlar dişiyi bir meta- kadın olarak
davranmasına neden olandır. Kendi başına kagöstermeye çalıştığı her yerde, onu, oldum
dının en ufak bir önemi yoktur (Büker, Topçu,
olası kusursuz, yanına yaklaşılması olanaksız
2010: 218).
görünen bir güzellik ideali olarak anıtlaştırBacakların (örneğin Dietrich’inkiler) ya da mıştır. Sinemada bu anıt kadın, dişi/kadın yılyüzün (Garbo) alışılmış yakın çekimleri, an- dızın “ortaya çıkışı” tarzına karşılık gelmektelatıya farklı bir erotizm katmaktadır. Parçalan- dir. Birçok filmde, o güzellik ideali meta-kadımış bedenin bir parçası, Rönesans uzamını, nın seyircinin karşısına ilk kez çıktığında, bir
anlatının gereksindiği derinlik yanılsamasını tanrıçanın “halk” arasına karışmasını andıran
yok ederek; perdeye gerçekmiş gibilik ka- bir tavır sergilemiştir. Bu ortaya çıkış anı sezandırmaktan çok, bir düzlük, kesilip çıkarıl- yircinin nefesini tuttuğu andır. Bu ideal gümışlık ya da ikon niteliği vermektedir (Büker, zellik görünürleşir; Greta Garbo Matahari’de
Topçu, 2010: 220).
bir perde arkasından ortaya çıkışında olduğu
gibi, kendini ilk kez gösterir; Carole Lombard,
Mulvey, Hollywood sinemasına ait örneklerin
Yirminci Yüzyıl’da karşıdan gelen ışığın içinde
yanılsama, tüketim kültürü, ve kaçışcı fante-
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bir hayal gibi belirir ( Roloff-Seeblen, 1996: sapkınlık Avrupa sineması estetiğine özgü bir
incelik ve çarpıcılıkla ele alınmıştır (Akbulut,
106-107).
2012: 63-68).
Gerek Avrupa’da, gerekse Amerika’da sinemanın baş yapıtı sayılan bir çok film, bazı 1931 yılında en baştan çıkarıcı film, başrolde
sahnelerinde cinsel hazzı tatmin eden erotiz- Greta Garbo’nun yer aldığı Mata Hari filmi
mi etkili bir biçimde kullanmıştır. Bunu da ile gerçekleşmiştir. Ajanlıkla suçlamasıyla ölgenelde, hazzı tatmin edecek yıldız oyuncular dürülen egzotik, seksi, çekici Mata Hari rolüyaracılığıyla yapmıştır. Dişiliğiyle büyüleyen le Garbo, gerçek bir erotik figür portresi çizyıldız bir kadın oyuncunun basit bir soyunma miştir (Akbulut, 2012:82).
sahnesi ya da acemice yaptığı bir dans, onu,
seyircinin gözünde, filmin diğer sahnelerinden koparmaya yetmiştir (Akbulut, 2012:33).

1930’lu yılların ortalarından itibaren uygulanmaya başlayan ve Hays Yasası (Hays Code)
olarak bilinen yasak ve sansür girişimi, filmle1926 yılında öldüren dişi imajıyla Greta Gar- rin onay verilmeyen sahne ve diyalogları kesilbo, Ten ve Şeytan filmindeki “Fransız öpücüğü dikten sonra gösterimine izin vermiştir. Neleile sinema tarihine geçerken; 1927 yılında Cla- rin yapılmaması gerektiğini en ince ayrıntısına
ra Bowl erotik söylemi ağır basan It filmiyle kadar veren yasaklar dizisine rağmen Hollbeyaz perdenin “It-Girl”ü olarak bir seks sem- ywood, erotizmi her filmin içine örtük olsa da
yerleştirmiştir. Çoğu romantik komedi ve epik
bolüne dönüşmüştür (Akbulut, 2012:55-66).
yapımlardan oluşan bir dizi film, otuzların
D. W. Griffith, Hoşgörüsüzlük (Intolerence) sonu ve kırklı yıllarda yeni seks sembolleri yafilminde Lilian Gish’le ve yine Lilian Gish’in ratılır. Bazı filmler ise, sıradan bir melodramı
oynadığı Doğuya Giden Yol (Way Down, daha da çekici kılmak için ilgisi olmayan sah1920) filminde yoğun bir erotizme yer ver- neler erotik objeler serpiştirmiştir (Akbulut,
miştir (Akbulut, 2012: 63). Yine Dışavurum- 2012: 99-101). Cinselliğin Hays Code’a rağcu Alman sinemasının sonradan Hollywood’a men gösterimini mümkün kılan müzikallerde,
gecen usta yönetmeni F.W. Marnau, Gündo- filmin anlattığı aşk öyküleri, arka plandaki hağumu (Sunrise, 1927) filminde dışa vurum- reketlerin, nesnelerin ve ilişkilerin sembolize
cu sahnelerde geçen çarpıcı erotik karelere ettiği erotiğin fonunda büyüleyici ve daha bir
yer vermiştir. Bir diğer usta yönetmen Victor çekici kılınmıştır. Özellikle Busby Berkeley
Sjöström’ün, Rüzgar (The Wind, 1928) filmi, filmlerinde kadınlar cinsel nesne olarak kulcinsel metaforlarla dolu bir yapımdır. Film’de lanılmış, onlara nesne muamelesi yapılmıştır
baştan çıkarma, tecavüze eğilim, bakirelik ve (Roloff-Seeblen, 1996: 171).
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Kaçak, (Outlaw, 1943) filminde yakın plan
göğüs ve yüz çekimleri, ateşli öpüşme planları, at üstünde giderken kalçalarını yakın plan
gösteren karelerle Jane Russell görünmeyen
ancak vaat eden göğüsleri ve bacaklarıyla,
Hollywood’un yeni sek sembolü olmuştur.
Dal gibi ve bronzlaşmış bedenin yüceltildiği
19. yüzyıl sonunda kadın oyuncular tarafından keşfedilen bir yıldızlık prensibi ortaya
çıkar: model alınan aktristler, onların imajlarından ve isimlerinden esinlenen reklamlar.
Bu son prensip, izleklerini, evrenlerini, kahramanlarını benimseten, kültür ve belirli bir
yönde referanslar yayan Hollywood sinemasıyla bir endüstriyel sistem, bir düş fabrikası
mertebesine yükselir (Vigarello, 2013:226)
Sinema düş dünyasını tazelemiştir. 1920’li
yıllardan itibaren ekranlara taşınan yıldızlar,
tümüyle zamanın eğilimlerinden ilham alarak görünüşleri yenilemiştir. Yıldızlar, kişiliklerini aşan, filmlerinde şöyle bir görünen,
sevmek ve sevilmek içim yaratılmış bir model benimseten, benimsetmeyi mit boyutuna
taşıyan bir buradalık kazanmıştır (Vigarello,
2013:228)
Sinema zamanın beklentilerini ve arzularını
çok uzağa taşıyarak, bedenlerle, ışıkla, ekranla, seyircinin duyularıyla oynamıştır. Silüetlerini, güzellik elçileri olarak yansıtarak,
gerçeğe, gerçek olmayanla hizmet etmiştir
(Vigarello, 2013:228)

Ekranın ortasında büyüyen yüz, mükemmel
renge ve makyaja örneklik eder: kişilerin arkasına yerleştirilen projektörlerle oluşturulan
halo etkisi yüzleri durulaştırır, bedenleri uzatır. Yapaylık, yıldızı doğaüstü olarak benimsetir. Güzellik dönüşüm geçirir: üstün, parıltılı,
bozulmaz görünüm haline gelir. Parlak ciltler,
çok dikkat edici fondötenler, kaşların ya da
yapay morlukların geometrisi, pürüzsüzlük,
bunlar, perdeden alınacak dersler, “sinemanın yeni güzellik türelerini biçimlendirdiğini”
ileri süren 1919 yılının Daily Reporter’inin,
“karanlık salonları haftada bir ziyaret etmenin, herhangi bir güzellik enstitüsünden daha
çok şey” öğrettiğini ileri süren 1930 yılının
Cinemonde’nun yineleyip durduğu dersler
haline gelmiştir (Vigarello, 2013:229).
Sinema en sıradan hareketleri anlamlı eyleme
dönüştürerek, bedenin biçimleriyle, davranışlarla da oynamıştır. Yenilenen bir bedensel
estetik vardır: bedeni gösterme ve onu filme
alma sanatı. İki savaş arasında sinematografik kültürde başka sözcükler ortaya çıkar. Örneğin, ışığın ve buradalığın yoğunluğunu karıştıran çok daha gizemli üstün nitelikli cazibe (glamour) bunlardan bir tanesidir. 1920’li
yılların yorumları, 1930’ların yorumları ise
oyuncunun (yıldızın) seksapele sahip olmaları yönündedir. Her iki durumda çıkış noktası
tensellik olan benzer bir çekicilikten, açıklanamaz bir çekicilikten başka bir şey değildir.
Yıldız erotik bir buradalık benimsetir. Bu her
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ne kadar çekicilik sözcüğü ile tanımlanmaya çalışılsa da bu çekim göğüs, bacaklar gibi
bedenin bazı kısımlarına “yılan bedeni gibi
kıvrılan” bir yürüyüş biçimine, “ kusursuz
genç kızın bir erkeğe hitap ederken gözlerini
pertnerinin ya da seyircinin gözlerinin içine
daldırarak gerçekleştirilen bir bakma biçimine, hatta kimileri için “sesin olağanüstü seksapelini” somutlaştıran bir konuşma biçimini
içerir (Vigarello, 2013:229-232).
1950-1960’lı yıllarda, hedonizm ve eğlence
özellikle de estetik evrenin bütününü alt üst
eden tüketim öne çıkar. Modeller ulaşılabilir,
somutlanabilir hale gelmiştir. Beden en güzel tüketim nesnesi haline gelir. Dönüşümle birlikte daha büyük bir tensel buradalık
kendini gösterir: Gina’nın memelerinin çekiciliği, Sophia’nın stereoskopik dekolteleri,
Marily’nin büyüleyici yürüyüşü, Bardot’nun
daha rahat daha umursamazca hareketleri,
bunlardan bazılarıdır. Catherine Riot, bu artan dikkati gösteren sözcükleri şöyle sıralamaktadır: Seksapel, Marlene Dietrich; cazibe, Ava Gardner; canlılık, Marilyn Monreo.
Brigitte Bardot, tüm bunları birleştirerek kendi kişisel fantezi kabuğunu ekler. Bu, daha
kışkırtıcı, bir güzelliğin erotikleşmesi, buradalığı, çekinceler ve ortak kabullerle hiçbir
zaman olmadığı kadar çok karşı karşıya gelen
özgür bir duruştur (Vigarello, 2013:247).
Cinsel hazza yönelik eğlencenin bütün varyasyonlarında ortak özellik sadece meta tü-

ketimi üzerinden kendilerini var edebilmeleridir ( Roloff-Seeblen, 1996: 29). Sterilleşmiş
güzellik idealleri, sık sık karşılaşılan cinsellik
çağrışımlarıyla yüklü yapılar, tüketim uyarıcısı olarak vazgeçilmez hale gelmiştir ( Roloff-Seeblen, 1996: 25). Cinsel nesne olarak
imgelenmiş kişinin cinselliğin en belirgin belirtilerini taşıyor olmasıyla birlikte filmdeki
kadın somut bir insan değil erkeğin tüm cinsel iştahını harekete geçiren bir araçtır ( Roloff-Seeblen, 1996: 53). Kadının vücudu cinselliğin işlediği bir vücut olarak analiz edilir.
Cinsel hazzı tatmin eden eğlence ürünlerinde
dişi bedeni cinselliğin sembolü olarak anıtlaşır. Annelik ile cinsellik arasındaki çelişki, bir
bastırma ve kaydırma yoluyla çözülür. Kimi
seks sembollerinin beyaz perdeye yansıyan
profillerindeki çıtkırıldım, narin yumuşak
kadın, “sinirli kadının” uysallaştırılması anlamına gelmektedir ( Roloff-Seeblen, 1996:
79).
Klasik, ana akım veya popüler sinemanın sürdürdüğü geleneksel uygulamalar arasında en
çok başvurulanı bakış ile ilgili düzenlemelerdeki tavırda ortaya çıkmaktadır (Kırel, 2012:
250)
Sinemasal dilin bakış kavramı açısından düzenlenmesi ile ilgili temel tanımlardan biri
olan Bakış Açısı Çekimi, kameranın yaklaşık
olarak karakterin gözlerinin olduğu yere konularak elde edilen, karakterin gördüğü şeyi
gösteren çekim olarak tanımlanmaktadır.
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Genellikle karakterin baktığı şey çekimden

Sinema diline ait bir başka kavram olan Öz-

hemen önce veya hemen sonraki kesmeden

nel Kamera, nesnel anlatının tersi olarak ta-

sonra verilmektedir (Kırel, 2012: 168) Bu

nımlanır ve öznel anlatıda alıcının merceği

teknik yardımıyla seyirci, tamamen karakte-

bu kişinin yerini almakta; dolayısıyla izleyici

rin filmde gördüğünü görmekte; karakterle

de olayları, olguları, durumları, varlıkları bu

duygusal yakınlık kurmaktadır. Uygulamada

kişinin görüş noktasından izlemekte ve seyir-

çeşitlilik sergileyen bu tekniğin en yaygın ör-

cinin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşmek-

neklerinden biri olan “gözetlemeci bakış açısı

tedir (Kırel, 2012: 179-180)

çekiminde ise seyirci perdeye yansıyan karakterlerin yaşamını dikizleyen birer dikizci
konumundadır. Oysa karakterler izleyiciden
hayatlarına dalmasını istemezler. Dürbünler,
dolap içi çekimler bu türden çekimler için ti-

Gerek bakış açısı çekimi, gerek öznel kamera
gibi uygulamalar bağlamında kadının temsili,
özellikle Hollywood sinemasındaki kodalar
düşünüldüğünde erkek egemen, göze hitap

pik örneklerdir (Kırel, 2012: 169-170)

edecek biçimde özel düzenlenmiş mizansen-

Film ve seyirci ilişkisi ele alındığında yö-

biçimde yansıtılır (Kırel, 2012: 228)

netmenin yaklaşımının ve seyircisini nasıl
konumlandırmak istediğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Kameranın yerleştirilmesine bağlı olarak nesnel çekimlerin nasıl
düzenlendiğinin sorgulanması bu konuda yol
gösterici bir başka öğe olacaktır. Filmin kendi atmosferi içinde herhangi bir karakterin
bakışı olmayan çekimlerin yönetmenin yaklaşımını ortaya koyduğu düşüncesinden ha-

lerle, kamera açılarıyla davetkar ve erotik bir
Filmdeki konulaştırma ve merkeze alınan
karakterlerin kimler olduğunun yanıtı aranırken, filmin dramatik ağırlık merkezleri
açısından yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Filmin anlatmayı seçtiği konu kadar bu konuyu nasıl görselleştirdiği de dikkate alınmalıdır. Sinemasal anlatım araçları
olan çekim planlarının, mizansenin, ve ışığın

reketle yorumlanması gerekmektedir. Bakı-

kullanımında toplumsal cinsiyet konusundaki

şın düzenlemelerinin cinsiyet, iktidar ve güç

uygulamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

kavramlarıyla ilgili olarak nasıl kullanıldığı-

Bakışın nasıl yönlendirildiği ise başka bir ki-

nın anlaşılması için kamera konumlandırma-

lit noktadır. Başka bir deyişle filmin bakış po-

larının anlatıya nasıl katkı sunduğu üzerinde

litikası ve uygulamanın nasıl gerçekleştirildi-

durmak film hakkında önemli ipuçları edinil-

ğine dair ipuçları vermektedir (Kırel, 2012:

mesini sağlamaktadır (Kırel, 2012: 177-178)

251)
226

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:348 K:404
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

Yönetmen kendi cinsel politikasından, yani
filmlerindeki biyolojik cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet temsillerinden sorumlu tutulması gerekmektedir (Smelik, 2008: 27)
VE TANRI KADINI YARATTI (ET
DİEU….CREA LAFEMME) FİLM ANALİZİ FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Roger Vadim , Ülke: Frans-İtalya,
Yapım Yılı: 1956, Yapımcı: Raoul Lévy, Ignace Morgenstern , Senaryo Yazarı: Roger
Vadim, Raoul Lévy , Görüntü Yönetmeni: Armand Thirard , Müzik: Paul Misraki, Oyuncular: Brigitte Bardot (Juliete Hardy ), Curd
Jürgens (Eric Carradine), Jean-Louis Trintignant (Michel Tardieu), Jane Marken (Madame Morin)
FİLMİN ÖYKÜSÜ
Film, küçük bir sahil kasabası olan St.
Tropez’de geçmektedir. Madam Morin’in
evinde kalan kimsesiz Juliete, sadece dünyevi zevkleri için yaşayan genç ve çekici bir
kadındır. Onun baştan çıkaran güzelliği tüm
erkekleri kendine hayran bırakmaktadır. Bu
büyüye kapılanlardan sadece biri olan kasabanın zengin adamı Eric, Juliete’e hayalini
kurduğu bir dünya ve zengin bir yaşam sunar;
ancak, onun kalbi Antoine için atmaktadır.
Antoine, güçlü fiziği ve yakışıklılığı ile kadınların dikkatini çeken, orta yaşlı bir adamdır. Antoine, Toulon’da yaşamaktadır. Haf-

ta sonları ise ailesini ziyaret etmektedir. Bu
ziyaretlerden birinde karşılaşan Antoine ve
Juilete’in arasında bir çekim meydana gelir.
Antoine, onu kasabanın balosuna davet eder;
Juilete ise hiç tereddüt etmeden kabul eder.
Her şey güzel başlamıştır. Juilete, mutlu bir
gelecek düşlerken her şey bir anda alt üst
olur. Kadınlar tuvaletinde Antoine’ın kendisi
hakkında söylediklerine kulak misafiri olan
Juilete, duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrar. Antoine, onu tek gecelik bir ilişki
olarak görmektedir. Juliete çok kızmıştır. Ancak bu kızgınlık, Antoine’ın ona yaptığı teklif ile uçup gider. Antoine, Juliete’inToulon’a
gelmesini ister. Ertesi gün kararlaştırdıkları yerde Antoine, bekleyen Juliete, bir kez
daha hayal kırıklığına uğrar; çünkü Antoine,
onu yanına almadan gitmiştir. Bu fena halde
Juliete’in kalbini kırar.
Diğer yandan Eric, yeni bir otel ve gazino
yapmak için Antoine ve ailesinin sahip oldukları liman arazisini satın almak ister. Aile
her ne kadar bu teklife sıcak bakmasa da mali
olarak çok parlak bir gelecekleri yoktur. İşleri
kötüye gitmektedir. Paraya ihtiyaçları vardır.
Sonunda aile Eric’in teklifini kabul eder. Ancak Antoine’nin bir şartı vardır; Eric’in liman
işletmesinde şef olmak.
Bu arada, Juliete’i soruşturmak için kasabaya
gelen yetimhane görevlisi, genç kadın hakkında olumsuz duyumlar almıştır. Üstüne bir
de Juliete’in kaba tavırlarına maruz kalınca
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yetimhaneye geri dönmesine karar verir. Bu
haber tüm kasabada yayılır. Eric, durumdan
hiç hoşnut olmaz. Juliete’in kasabada kalmasını isteyenlerden biri de Antoine’ın küçük ve
çekingen kardeşi Michel’dir. Juliet’e aşık olan
Michel, ona evlenme teklif eder. Ancak, ailesi bu isteğe karşı çıkar. Michel çok kararlıdır
ve sonunda Juliete ile evlenir. Juliete, yaptığı
bu evlilikle hem kırılan kalbinin düzeleceğini hem de Antoine’ı unutacağını düşünürken;
bir kez daha hayal kırıklığına uğrar.
Antoine, Eric’le yaptığı ortaklık anlaşması
üzerine kasabaya kesin dönüş yapar. Jüliet
ise Eric’den Antoine’ın kasabaya dönüşüne
engel olmasını ister. Ama artık çok geçtir. Juliete bir yanda kocası diğer yanda Antoine ile
aynı çatıyı paylaşmak zorunda kalır. Ve her
geçen gün durum daha da kötüye gider. Juliete sonunda kalbinin sesine yenik düşer ve Antoine ile birlikte olur. Artık Juliete, istenmeyen kadındır. Olup bitenden annesi sayesinde
haberdar olan Michel, Juliete öldürmek ister
ancak Eric buna engel olur. Eric, Antoine’dan
bir daha dönmemek üzere kasabayı terk etmesini ister; her ne olursa olsun Juliete, mutluluğu hak etmektedir.
TEMEL ANLAMIN GÖSTERENLERİ
Çekim Ölçekleri
Ve Allah Kadını Yarattı filmi 431 çekimden
oluşmaktadır. Bu çekimlerin dağılımı şu şekildedir:

% 26’sı Genel Plan
% 30’u Boy Planı
% 6’i Diz Planı
% 16’i Bel Planı
% 8’i Omuz Planı
% 10’u Göğüs Planı
% 4’ü Yakın Plan
Aydınlatma
Filmin tamamında günlük doğal gerçeklikle örtüşen bir aydınlatma hâkimdir. Zaman
(mevsim) ve mekan (St. Tropez) göz önüne
alındığında aydınlatmanın atmosferi yansıtmada başarılı olduğu gözlenmektedir.
Gündüz çekimlerinde; gerek dış gerekse iç
mekânlarda, tamamen genel aydınlatma kullanılmıştır. Yine gece çekimlerinde dramatik
aydınlatmadan ziyade genel aydınlatma tercih edilmiştir.
Renk
Açılış sekansı ile birlikte her sahne tamamen
doğal yaşamın izlerini taşımaktadır. Canlı kırmızı güller, güneşle birlikte parlayan
masmavi bir deniz, yemyeşil tepeler, üzüm
bahçeleri ve iç mekânları süsleyen rengârenk
çiçekler… İç ve dış mekânlara hâkim olan
renkler gerçeklikle birebir örtüşmektedir.
Hepsi güneşli St. Tropez’in birer yansıması
durumundadır.
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Mekan

• Kilise Bahçesi

İç Mekanlar

• Üzüm Bahçesi

• Madam Morin’in salonu

• Kasaba Mezarlığı

• Juilete’in yatak odası

• Sahil

• Eric’in barı

• Antoine’ın evinin önü

• Eric’in bardaki ofisi

Sayısal verilere göre filmin % 45’i dış
mekânlarda, %55’i ise iç mekânlarda geçmektedir. İç mekânlarda geçen olaylar ile dış
mekânlarda geçen olaylar süre açısından birbirine eşittir.

• Yolcu otobüs’ün içi
• Juilete’in çalıştığı gazete bayii
• Kasaba balosunun yapıldığı salon
• Kadınlar tuvaleti
• Eric’in yatının kamarası
• Antoine’ın evinin mutfağı
• Antoine’ın evinin salonu
• Juilete ve Michel’in yatak odası
• Antoine’ın odası
• Kilisenin papaz odası
• Kasaba kilisesi
• Eric’in tersanesinde yer alan çalışma ofisi
Dış Mekanlar
• Madam Morin’in bahçesi
• Tersane

Giysi ve Dekor
Ve Allah Kadını Yarattı’da kıyafetler günlük
gerçeğe en yakın giysilerden oluşmaktadır.
Filmde yer alan karakterlerle birlikte kasaba
halkının tamamında giysiler dönemin modasını ve yaygın tercihini yansıtmaktadır. Filmin
gerçek mekânlarda geçmektedir. Mekânlarda
bulunan tüm unsurlar dönemin yaşam alanlarında tercih edilen eşyalarla uyum göstermektedir. Her dekor, her eşya, duvarların rengi gerçekliğe yakındır.
TEMEL ANLAMIN GÖSTERİLENİ
Filmsel öykü sürecin tümü göz önünde bulundurulduğunda teknik kodlardan yola çıkarak temel anlamın gösterileninin 1950’lerde
Fransa’nın Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin Var bölümünde bir kasaba olan St.

• Liman
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Tropezde, aşkın ve erotizmin ön planda olduğu bir dizi olaylar zinciridir.
Gösterilen:
Fransa + St Tropez + Çekici bir kadın+ zengin bir adam + çekici bir adam aşk + erotizm
+ ihanettir.
FİLMSEL ANLATIYA YAN ANLAMSAL
YAKLAŞIMLAR
Yönetmen yaptığı tercihlerle olayları tüm
doğallığı ile seyircinin gözleri önüne sermektedir. Filmde fade in ve outlar dışında noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Kişilerin en
mahrem alanları olan yatak odaları da dâhil
olmak üzere iç mekânların tüm detayları ve
çıplaklığı ortaya çıkartılmaktadır. Yönetmen
en özel anların yaşandığı bu mekânları ışıl
ışıl aydınlatarak, karanlıkta herhangi bir unsur bırakmadan seyircinin gözleri önüne sermektedir. Aydınlanmış çıplak bedenler görsel
hazzı doyuma ulaştırmaktadır. Kadın, mahremiyet alanından alınarak adeta teşhir için
mağaza vitrinlerini dolduran bir manken konumuna indirgenmekte; seyirlik bir nesneye
dönüştürülmektedir.
Filmde kostümler sınıf farklılıklarını ya da
dünya görüşlerinin de birer yansımasıdır. Kasabanın zengin adamı Eric, her zaman pahalı
süitler içindeyken, Antoine ve kardeşleri kasabadaki diğer insanlar gibi sade ve sıradan
giysileri vardır. Aynı zamanda film boyunca

Juliette dışında gördüğümüz ender kadınlardan Madam Morin, Antoine’ın annesi ve
yetimhane görevlisi için, uzun kollu gömlekler, diz kapağın altında elbisler yahut ceketler kısacası daha muhafazakâr giysiler tercih
edilmiştir. Juliette ise arzulanan, görsel bir
haz nesnesi olarak; bazen bir sabahlığın, bazen göz alıcı kırmızı bir elbisenin, çoğu zaman kısa kollu derin yırtmaçlı bir elbisenin,
kimi zaman vücudunu gözler önüne seren bir
gömleğin bazen de dar bir kot pantolona eşlik eden dar bir bluzun içinde görünmektedir.
Tüm bu tercihler seyircinin perdeye yansıyan
Juliette karakterini izlerken duyacağı haz ve
ulaşacağı doyum için, eril bakış açısıyla düzenlenmesinin bir sonucudur.
Film boyunca sadece kasaba balosu dışında
gördüğümüz genç kadınlar bir daha hiç ortaya çıkmamaktadır. Özellikle olayın geçtiği kasabanın geleneksel yaşam anlayışı göz
önüne alınırsa Jüliette dışındaki tüm genç
kadınların, erkek egemen yaklaşımın tahakkümü altında olduğu görülmektedir. Bunu
Madam Morin, Antoine’nin annesi ya da yetimhane görevlisinin ifadelerinde rastlamak
mümkündür. Çünkü Jüliette, onların gözünde
erkekleri baştan çıkaran, günahkâr, şımarık
ve vurdumduymaz bir kadındır; bu ise asla
kabul edilemez.
Aynı zamanda Jüliette, erkeklerin gözünde
bir gecelik ilişki, yahut kilise papası için evlenilmemesi gereken günahkar biridir. Her
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ne kadar filmde, Bardot’un cinsel özgürlük
imgesi çizdiği düşünülse de anlatıda yer alan
tüm düzenlemeler erkek egemen anlayışın
temsillerini içermektedir. Özellikle filmin başında yemyeşil, kırmızı güllerle kaplı bir bahçenin içinde çıplak gördüğümüz Bardot’un,
ona teklif edilen elmayı (Eric’in zengin yaşam vaadi) geri çevirmesi aslında özgürlük
arayışından ziyade, Havva’nın yasak meyveyi yiyerek işlediği o ilk günaha vurgudur.
Jüliette her ne kadar yasak olandan uzak durmaya çalışsa da yine zayıflığına yenik düşer
ve bir başka yasak meyveyi (kocasının kardeşi ile birlikte olmak) yer; Hava’nın üzerine düşen gölge bu kez Jüliette’i de sarmıştır.
Foucault’un Cinselliğin Tarihi’nde bahsettiği
toplumun beden ve cinsellik üzerinde uyguladığı iktidar, burada da kendini göstermektedir. Jüliette’in, sınır tanımaz arzuları egemen yaklaşım tarafından hizaya getirilir. Ya
yetimhanede gözetim altına alınacaktır ya da
evlenerek günahlarını affettirecektir. Jüliette,
her iki durumda iktidarın kıskacındadır. Ve
yine kadın, eril’in yaşamın insafına bırakılmıştır.
Jüliette’in çıplaklığı iktidar tarafından sınırlandırılmaktadır. Bu iktidar yapılarından en
belirgin olan aile, Madam Morin aracılığıyla
yansıtılmaktadır. Dişi olarak dünyaya gelen
ama kadın olmayı toplumsal dayatmalarla içselleştiren birey, bu filmde de yine aynı
dayatmaya maruz kalmaktadır. Yukarıda da

belirtildiği gibi filmin tamında yaşlı kadınlar
dışında hemen hemen hiç genç kadına rastlanmamaktadır. Toplu çekimlerde ise Jüliette, diğer kadınlardan daha çarpıcı renkler ve
daha seksi kostümlerle soyutlanmıştır. Derin
yırtmaçları ya da yarı çıplak bedeni gerek kamusal alanda gerekse özel alanlarda tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serilmektedir.
Film için seçilen St. Tropez kasabası, daha
geleneksel yaşam standartlarına sahip, genel
geçer toplum kurallarıyla erkek egemen anlayışın canlı örneğidir. Burada her türlü aşırılık
yasaktır. Kadın, yaptıkları için suçlanırken
diğer yandan erkeğin gözünde bir haz nesnesi
olarak yerini almaktadır. Tüm günahın kaynağı kadındır, erkek yaptıkları için asla sorgulanamaz. Kadının yeri filmin sonunda yer
verildiği gibi kocasının yanıdır.
Film boyunca çeşitli aralıklarla sergilenen
kadın bedeni, filmin finalinde doruğa ulaşır.
Jüliet’in, çıplak ayakları, derin yırtmacının
içinden fırlayan bacakları ile masa üzerinde
yaptığı dans, görsel hazzı doyuma ulaştırırken, aynı zamanda kadını bir seyirlik nesneye
dönüştürmektedir. Koreografi ve çerçeveleme cinsellik çağrışımlarıyla yüklü bir yapıya
sahiptir. Her hareket, her yakın çekim daha
kışkırtıcı, güzelliğin erotikleşmesi, buradalığı
ile beyaz perdeyi dikizleyenler için katarsisi
sağlamaktadır.
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SONUÇ

AKBULUT, D., (2012). Sinemanın İlkleri:

Ana akım anlatı yapısında kullanılan meteforik veya metenomik kodları, süregelen
egemen ideolojiyi bağrına bastığı, sarıp sarmaladığı ve onu titizlikle koruduğu bu çalışmanın konusu olarak seçilen Ve Tanrı Kadını
Yarattı, (Et Dieu Crea.la.Femme)’da kendini
göstermektedir. Her ne kadar Bridget Bardo,
cinsel özgürlüğün sembolü olarak nitelendirilse de mevcut ideoloji, onu beklentiler doğrultusunda bir nesne olarak yeniden sunmuştur. Böylece kadın bir kez daha erkeğe cinsel
haz sağlayan, cinsel anlayışın parçası olmuştur. Neredeyse tamamına yakın bir bölümünde nesnel çekimlerden uzak ve atmosfer bakımından herhangi bir karakterin bakışına yer
vermeksizin film, yönetmenin yaklaşımını da
ortaya çıkarmaktadır. Bu yaklaşım cinsiyet
ve iktidar kavramlarının nasıl yansıtıldığının
en belirgin örneğidir. Beden parçalanmıştır;
bacaklar, göğüsler, çıplak ayaklar. Erotizm ve
çıplaklık bir kez daha kadın üzerinden beyaz
perdede görselleştirilerek, hazza ve arzuya
aracılık etmiştir. Seyirci ise salonları tıka basa
doldurarak; kendinden habersiz yaşamları dikizlemekten aldığı haz ile doyuma ulaşmakta
ve bu imkânı ona sağlayan egemen yaklaşıma
şükranlarını sunmaktadır.
KAYNAKÇA

Erotik Sinema, İstanbul: Etik Yayınları
ALTMAN, D., (2003). Küresel Seks, (çev.
Serpil Çağlayan), İstanbul: Kitap Yayınevi
BERGER, J., (2013). Görme Biçimleri, (çev.
Yurdanur Salman), İstanbul: Metis Yayınları
BUTLER, J., (2012). Cinsiyet Belası, (çev.
Başak Ertür) İstanbul: Metis Yayınları
BÜKER, S., TOPÇU, Y. G., (2010). Sinema:
Tarih Kuram Eleştiri, Kırmızı Kedi Yayın
Evi
CONNEL, R.W., (1998). Toplumsal Cinsiyet
ve İktidar, (Çeviren: Cem Soydemir) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
DURUR KÜÇÜK, E., (2012). Kuzey Kıbrıs
Referandum Sürecinde Kadın Kimliğinin
‘Evetçi’ ve ‘Hayırcı’ Basında Temsili,
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi Sayı 16, 44-63
FINE, C., (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması, (çev. Kıvanç Tanrıyar) İstanbul:
Sel Yayınları
FOUCAULT, M., (2012). Cinselliğin Tarihi,

ADANIR, O., (2012). Sinemada Anlam ve
Anlatım, İstanbul: Say Yayınları
232

(çev. Hülya Uğur Tanrıöver) İstanbul:
Ayrıntı Yayınları

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:348 K:404
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

DÖKMEN, Y. Z., (2014). Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: Remzi Kitapevi
KIREL, S., (2012). Kültürel Çalışmalar ve
Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayın
Evi
KORUKÇU, M. M., (2009). Bir Anlatım Aracı Olarak Erotik ve Tiyatro Estetiğinde
Kullanımı, İzmir: Yayınlanmış Doktora
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı

ROLLOF, B., (1996). GEORG Seeblen, Erotik Sinema, (çev. Veysel Atayman) İstanbul: Alan Yayıncılık
SMELIK, A., (2008). Feminist Sinema ve
Film Teorisi-Ve Ayna Çatladı (çev. Deniz
Koç) İstanbul: Agora Kitaplığı
VIGARELLO, G., (2013). Güzelliğin Tarihi,
(çev. Erkan Ataçay) Ankara: Dost Yayınevi

233

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart – Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 14 Year: 2017 Gel Code: I2-Z1
ID:348 K:404
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

EXTENDED ABSTRACT
Introduction: In 1937, Noguchi Kazumi, a Japanese member of parliament, utters the following sentences during his speech in the parliament:
Why do we allow our people get drunk with the imbecile –faced and shameless bullshit
called Americanism? This white female, the wonderful Deanna Dubin, who has bright eyes
and continually blinks her eyes leads mad feelings among the public. And what do people all
infer from those feelings? This consolidates the long term worshipping to keto.
And again in 1951, the Indian author, Baburo Patel, emphasizes in his work called “The Rape to
Our Inheritance” that Hollywood is the biggest American weapon in the world and he continues
as follows:
…Movies taught us dancing the rumba and samba. Movies taught us to make love as if we
were doves and to flirt. Movies also taught us evilness and divorcing.
It is clear that all this criticism isn’t the theory of conspiracy. However, the point to take into
consideration is the fact that Hollywood Cinema maintains this new cultural order although a
negative portrait has been drawn. When the occasion is closely analyzed, it may be seen that
each image created in the cultural order demolishes the function and meaning of the current
concepts in the circuit and it reproduces them through equipping them with the meanings accepted by the dominant ideology. The concepts of sexuality and women are only two of them. Especially in the cinema, the first thing to come into minds related to women is the conception which
is fed from the codes enforced by the dominant ideologies, “which satisfies the visual pleasure;
attractive, stylized, beautiful, sexy and desired object”. The audiences which fill cinema hall in
the cinema narration of the main current explain this codified woman as an instrument attributed to her and which satisfies the desire and pleasure. The woman in the cinema symbolizes the
achieved pleasure and satisfied desire. Objective: In this study, the reflections of the elements
attributed to women will be analyzed within the context of sexuality. How were the perception
of woman in the dominant approach which results from the notion of social sexuality and the
sexual identity and the identity of gender, the stereotypes of social gender given to the woman
accordingly and the expectations of the roles of social gender reflected on the screen? In order
to obtain answers to those questions, the technical codes of the film will be determined in ac234
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company with the light, decors, plots, colors and costumes in the mise en scene as well as some
elements such as perspective shooting, special camera, the angles of the cameras, the location
of the cameras and the organization of the perspective will be determined. By this means, the
connotation analysis of the film whose basic meaning is revealed in terms of sexuality and social gender. Methodology: The chosen object of the research was a French film of 50’s “and the
God Created Women” (Director: Roger Vadim, Produced in 1956). In the study, especially, the
conceptions such as sexuality, gender and social gender will be emphasized, the presentation
of woman will be handled in terms of the meaning created by the regulations which contribute
to it. At the end of the research, the chosen film will be analyzed in terms of semiotics the dominant attitude in the presentation of sexuality will be revealed. Conclusions: The metaphoric
or metonymic codes employed in the narration structure of the main current asserts itself in the
film “And the God Created Woman” (Et Dieu Crea.la.Femme) which was chosen as the topic
of this study where the dominant ideology is embraced, bundled up and protected meticulously.
Although Bridget Bardot is characterized as the symbol of sexual freedom, the current ideology
presented her as an object in the light of the expectations. Thus, the woman once more became
a part of the sexual perception which regards her an instrument of sexual satisfaction for men.
Almost whole film reveals the perspective of the director without the objective shootings and
perspective of any characters in terms of atmosphere. This approach is the most distinct example showing how the terms of gender and power are reflected. The body has been disintegrated;
the legs, breasts and naked feet. Eroticism and nudeness is once more shown on the screens
through woman and interceded to pleasure and desire. The audience overcrowded the theatre
halls and reached to satisfaction through peeking the lives which are not aware of this observation and presented their gratitude to the dominant approach which provides this opportunity
to them.
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DERGİ HAKKINDA

UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itibariyle yayın
hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sayıçıkarmaktadır. Dergimizin
sayıları mart, haziran, eylül ve aralık aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde iletişim ve edebiyat alınıiçerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte
olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde çok değerli iletişim ve edebiyat
akademisyenleri Dergimiz hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri arasında alanlarında iletişim ve
edebiyat alanıyla ilgili konusunda uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş
editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda
faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim
kurulunun %51’inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman
iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır.
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak
kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartıaranır. Dr. Unvanına sahip
olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz.
Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun
aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir
koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine
gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek

zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından
geçmişçalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar
ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca sözlü
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna
ve başeditörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde
yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet
adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası
APA 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de
talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse
için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz
bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka iletişim ve edebiyat alanından olması şartı aranır.
Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. İletişim ve edebiyat alanına giren
bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş başeditör
kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi
ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Başeditörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir
yükümlülük oluşturamaz.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar,
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde
hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz basılı ve online olarak
hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal
olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan
sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın
kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan
yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj
yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
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in hard copy and online. The journal covers all sorts of papers in the field of communication and
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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
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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
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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 olmamasına 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 “Yayınlanamaz”, 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 yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans 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 bulunmaktadır.
18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
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 vermek 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 değerlendirilmeyen 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, should 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 unilaterally 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, conferences 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 indicated 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.
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NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION 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, makalelerin 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 nedenle 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 çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme 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 açıklanmalıdır. 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 uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.
16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu 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 nedenle 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 yapılmayan 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.
2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and English
abstracts are included.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is
responsible for the articles unilaterally.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required
sanctions on the author(s).
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues.
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same
rights and they’re equal. No privilege is granted.
10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confidential.
11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice.
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot
be held responsible for this situation.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are
regarded as being transferred to our journal with all rights.
15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.
16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee,
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other
authors.
17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees
or cannot demand anything from the referees.
18. The journal publishes four times in a year as March, September and December. However, there
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be
held responsible for this.
19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions
on the journal in this case.
20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish.
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices
are not included in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250
words. The text should be written in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study
should be 1.5 spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized.
The names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one
under the other.
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