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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-EM-
0090-13001706 / 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. 



V

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-OH-
0090-13001706 / 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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Kıymetli okurlarımız,

2013 yılından beri faaliyet gösteren Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi’nin 15.sayısında sizlerin karşısında olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Dergimiz sizlerin 
de destekleriyle giderek etki faktörünü arttırmakta ve farklı indekslere girmektedir. Hali hazırda farklı 
indekslere başvuru çalışmalarımız devam etmektedir. Sayımızın hazırlanışında bize destek veren değerli 
yazarlarımıza, hakemlerimize, takipçilerimize ve emeği geçen herkese öncelikle teşekkürü borç biliriz. 
Bu sayımızda ise iletişim ve edebiyat alanıyla ilgili toplam 16 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 
Nicelikten ziyade niteliğe odaklanan dergimiz akademik dünyada önemli bir boşluğu kapatmakta, her 
geçen gün atıf sayısını arttırmaktadır. Bir sonraki sayımız Eylül 2017 sonu itibariyle çıkacaktır. Bu süre 
zarfında bilimsel çalışmalarınızı beklemekteyiz. Hepinize iyi bir yaz tatili diliyor, akademik çalışmala-
rınızda başarılar diliyoruz.

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

Basın Yayın Kanunun “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 çalış-
malar 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. 

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Baş Editör
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FUNCTIONS OF COMMUNITY RADIO STATIONS: A CASE STUDY OF 
UGANDA (1)

TOPLULUK RADYOLARININ ROLÜ: UGANDA ÖRNEĞİ

Rajab Idd MUYINGO1,  Yusuf DEVRAN2

1-2Marmara University, Faculty  of Communication, Department of Radio, Television and Cinema,   
İstanbul / Turkey

 Öz: Amaç: İletişim Teknolojileri alanındaki hızlı gelişme-
lere rağmen, geleneksel bir kitle iletişim aracı olan radyo 
Uganda’da hâlâ en popüler ve yaygın medya olarak işlev 
görmektedir. Çünkü radyolar geniş kapsama alanına hitap 
edebilmekte, dinleyiciler kolaylıkla ve fazla masraf yapmak-
sızın radyo teknolojisine sahip olabilmektedir. Bu çalışmada 
Uganda`da toplum hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve ge-
liştirilmesinde topluluk radyoların ne gibi katkısının olduğu 
konusu ele alınmaktadır.  Yöntem: Çalışmada nicel yöntem 
kullanılmış olup, rastgele seçilen örneklemden veri almak 
üzere çevrimiçi anket kullanılmıştır. Araştırma Doğu Ugan-
da’daki 17 radyo istasyonunu kapsamış olup, bu radyolardan 
96 katılımcı anketi cevaplandırmıştır.  Bulgular: Araştırma 
sonuçlarına göre, katılımcıların % 51’i topluluk radyoları-
nın kitleleri sivil ve sosyal konular üzerine eğiterek topluluk 
hizmetlerini geliştirdiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde 
katılımcıların % 34.4’ü topluluk radyolarının kalkınmaya ka-
tılımını etkilemede önemli unsur olduğunu belirtmiştir. Araş-
tırmada ayrıca katılımcıların % 56.3’ünün radyo istasyonları-
nın politik, sosyal, ekonomik, dini ve spor programlarına yer 
verdiğini vurguladğı gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen 
bulgulara göre, topluluk radyoları çiftçiler, dini cemaatler, ka-
dınlar ve çocuklar gibi toplumun değişik kesimlerine yayın-
ladıkları paket programlarla hizmet etmektedir.  Sonuç: Bu 
çalışma, Uganda’da topluluk radyolarının sahipleri, topluluk-
lar ve kamu kaynakları tarafından desteklenmesi halinde hitap 
ettikleri toplum kesimleri için çok yararlı hizmetler yapabile-
ceğini ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Topluluk Radyosu, Topluluk Hizmetleri, 
Uganda, Yayıncılık

Abstract: Aim: Despite the technological developments in 
communication technologies, radio as a traditional is still con-
sidered the most popular and dominant mass communication 
medium in Uganda. Because of radios widest coverage, being 
the cheapest and accessible medium to the majority, it remai-
ned the domination medium. This study focuses on the contri-
bution of Community Radio to the improvement of the com-
munity services in Uganda. Method: A quantitative approach 
was used to find answers to the study questions.  Through an 
online survey, questionnaires were used to get data from the 
randomly selected sample. A total of 96 professionals from 
17 radio stations in Eastern Uganda participated in this study.  
Result: Findings indicate that (51%) as the majority respon-
dents confirmed that community radios enhances community 
services through educating the masses on civic and social is-
sues.  Similarly, (34.4%) assumed that community radios are 
paramount in influencing community participation in develop-
ment as a mechanism for improved community services. The 
study established that the majority (56.3%) of the respondents 
confirmed that their radio station broadcasts all programs inc-
luding political, social, and economic, sports and religious 
programs respectively. Findings confirmed that these commu-
nity radio stations serve all the communities through their ra-
dio programs which are packaged for the general community; 
including farmers, religious communities, women and child-
ren. Conclusion: This study concluded that community radios 
if they are fully empowered and supported by the owners, the 
community and the government, they can make significant 
contribution towards community services in Uganda. 

Key Words: Community Radio, Community Services, Ugan-
da, Broadcasting
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INTRODUCTION 

Radio is still the dominant mass-medium in 
Africa with the widest geographical reach and 
the highest audiences compared with televi-
sion (TV), newspapers and other informati-
on and communication technologies (ICTs) 
(Myers; 2008:5). Overall, radio is enjoying a 
renaissance and numbers of small local stati-
ons have exploded over the last twenty years, 
due to democratization and market liberaliza-
tion and also to more affordable technologi-
es.  Similarly, in developing countries, radio 
is relied on as a sole source of information. 
People tune on radio not only for information, 
but also for a number of uses that include En-
tertainment, Education, Mobilization, Social 
reform, and Community Development. This 
has made radio to be a powerful tool in foste-
ring development and community services in 
Africa (Mango; 2013: 16).

Besides the power of radio as a mushroom 
medium of communication on the African 
continent and its perceived role in develop-
ment, Lwanga (2002), Katamba (2016) Chi-
bita and Kibombo (2012) have raised questi-
ons about radios role in community service in 
Uganda. For instance, it the time of its incep-
tion in 1953, Radio Uganda, then, the Uganda 
Broadcasting Service was mandated to foster 
development by promoting the country’s eco-
nomic and social advancement through pub-
lic service broadcasting. The station followed 

the BBC model as articulated by Reith in his 
1924 book, ‘Broadcast over Britain’. In this 
model, traditional public service values inc-
lude “programming for diversity, citizenship, 
minority and national identity” (Lwanga; 
2002: 12). 

However, radio seems to have proven itself 
as a developmental tool, particularly with the 
rise of community and local radios in the de-
veloping nations. Unlike the traditional bro-
adcasting model of the 1960s and 70s, no-
wadays community radio has facilitated two 
way and participatory communication betwe-
en the audiences and radio industry. Remar-
kably, community radios, when they are well 
grounded in the community philosophy they 
can have a positive impact on the community 
(Katamba, 2016: 8).   

STATEMENT of the PROBLEM

For many years now, studies of community 
media have begun to draw on the experience 
of media producers internationally (Meadows, 
Forde, Ewart, & Foxwell, 2005:11).  A trend 
over the past decade in Japan, for example, 
the development of community radio is lin-
ked to local shopping centers. The media in 
Uganda were liberalized starting 1993, le-
ading to the emergence of community radio 
in Uganda.  After liberalization the broadcas-
ting industry has developed than ever before. 
The channels of broadcasting have drastically 
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grown from one television and one radio sta-
tion, which were government owned, to ne-
arly 200 radio stations, with an additional 40 
licensed but not on air according the Uganda 
Communications Commission.1 In Uganda 
radio is relatively the most affordable tool of 
information compared to others which can be 
afforded by the low income earners living in 
the rural communities of Uganda. Unlike ot-
her medium, radio cuts across the barriers of 
illiteracy while its portability makes it con-
venient to carry for example to gardens and 
markets. 

Notably, recent years have seen a tremendo-
us growth in the radio industry, especially in 
community radio stations, majority of which 
are FM and cater for various regions within 
the country. Nevertheless, despite these achi-
evements, communities especially in the semi 
– urban and rural areas are still lagging be-
hind in accessing information through radio 
which could enhance community services. 

The hypothesis of this research is that com-
munity Radios Contribute to the enhancement 
of Community Services in Uganda by focu-
ses on cultural, educational, religious prog-
rams…etc. ignoring political ones. Basing on 
the above hypothesis, this study will also try 
to find answers to the questions below;

1  www.ucc.co.ug,

1. How does Community Radio contribute to 
the improvement of community services 
in Uganda? 

2. Who are the major target audiences of the 
community radios in Uganda? 

3. What are the key programs covered by 
community Radios in Uganda?

Hopefully this research is expected to shed 
lights on the contribution of community radio 
to community services in different societies 
in Uganda. 

LITERATURE REVIEW 

Radio stations can be divided roughly into 
four categories: state-controlled public radio; 
privately owned commercial radio; commu-
nity-controlled radio and international radio. 
Nonetheless, due to their huge support from 
the government and excellent programming, 
state- controlled radio stations in Africa have 
a wider listenership compared to the private 
counterpart (Myers; 2008:5).  It is worth no-
ting that audiences in the developing world 
like Africa and Uganda in particular, rely on 
radio for information about their communiti-
es and the world. As Meadows et. al, (2005) 
remarks community radio it is mainstream 
media to which most turn because there are 
few alternatives available. Since 1960s and 
70s, with the rise of centralized broadcasting 
model that led to the raise community and lo-
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cal radios, radio as medium of communicati-
on became acknowledged as a corner stone 
in the development process of the third world 
through its support to  participatory model 
of communication among the communities 
(Meadows, Forde, Ewart, & Foxwell; 2005: 
13).

Besides commercial and public broadcas-
ting, community radio is recognized as radio 
service now offering a third model of radio 
broadcasting fraternity. In most cases com-
munity radio caters for interests of the nearby 
communities of its geographical proximity. 
Community radio broadcasts content that is 
popular and relevant to a local and particu-
lar audience2. Katamba (2016) observed that 
community radio are usually operated, cont-
rolled, and influenced by the communities 
they serve. Community radios are generally 
nonprofit and provide a mechanism for enab-
ling individuals, groups, and communities to 
share their views, experiences and hence to 
become creators and contributors of media 
content. (Katamba, 2016:13) 

Conspicuously, community radio exists in a 
wide variety of forms throughout the world. 
The first community stations began broadcas-
ting over fifty years ago in Latin America, 
today we witness their growth all over the 
world. Meadows et. al (2005) observed that 

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Community_radio

if community broadcasting is doing its job, 
then audiences will feel empowered.  Local 
community radio has the capacity to reflect 
local cultures in ways that are impossible for 
either mainstream national or commercial ra-
dio broadcasters (Meadows, Forde,Ewart, & 
Foxwell; 2005: 13). It is at the level of the 
community public sphere with community ra-
dio as a key cultural resource that community 
services can be realized.  Community radios 
mostly broadcasts with the support of civil so-
ciety organizations; may be seen as examples 
of independent or autonomous broadcasting 
with the democratic forms of expression. So-
metimes they pursue public benefits and have 
independent positions from government and 
private sector. Alternatively, community ra-
dio structures are based on a community and 
the participation of the audience programing 
and in the management processes (Bölükbaş, 
2016:6). 

Although this study is much concerned with 
Uganda, but looking at community radio in 
a broader perspective, it is evident that in 
Eastern Europe, community radio tended to 
encourage community’s participation in all 
aspects of the station including broadcasting 
and management of the station. As it served a 
local community, community radio encoura-
ged a wide range of people to be involved in 
the station, regardless of their age, race and 
gender. Putting the quality and diversity of 
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information ahead of a slick programming 
style, community radio also encouraged 
strengthening of the local culture, music, lan-
guage, literature, debate, among others.3 

Therefore, it is worth noting that many people 
access community radio for various reasons. 
For instance, some feels that community me-
dia offer an essential service to communities 
and play a central organizing role in com-
munity life. Whereas for others, it help them 
maintain social networks; as they also play a 
strong educative role in communities, parti-
cularly for young people; community radio 
offers an alternative source of news and in-
formation about the community which avoids 
stereotyping of local people and issues.

Similarly, community broadcasting sector in 
Australia made a significant positive cont-
ribution to community mental health. There 
was evidence that the diverse nature of sector 
programming was playing a key role in en-
hancing the emotional and social well-being 
of its equally diverse audiences (Meadows 
and Foxwell, 2012; 14). The evidence sug-
gested that community radio and indigenous 
television helped audiences to more positi-
vely deal with feelings of shame, depression, 
sadness and anger that often stem directly 
from misrepresentations of communities, 
particularly those on the margins of society. 

3  http://www.commedia.org.uk

Whereas in Sri Lanka, the community uses 
community radio station in Kotmale to find 
information on the Internet, which readers 
ask for via phone or post. This helps simple 
villagers to get access to the information   su-
perhighway too.4  

Observantly, community radio also help to 
break down stereotypes about Indigenous pe-
ople for the non-indigenous community, thus 
playing an important role in cross-cultural 
dialogue; and for entertainment purposes, 
community stations offer a crucial medium 
for specialist music and dance (Foxwell and  
Meadows; 2012;7).

In the same vein, Mango (2013) and Katam-
ba (2016) unanimously found that commu-
nity Radio in Uganda provides unbiased in-
formation, which is particularly important in 
areas where literacy rates are low, or women 
are under-represented in media. Community 
participation is encouraged, bringing empo-
werment to the local people. Radio is also a 
safe way of providing information to areas of 
conflict, or during an emergency. Community 
radio provides a vital community connection 
role, as well as being an accurate reflection 
of social and cultural diversity in the commu-
nity. It does this not only through the prog-
rammes it broadcasts and the on-air services 
it provides, but also through the facilitation 

4  http://www.comminit.com
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of extensive social networking which takes 
place largely behind the scenes (Mango; 
2013:6). 

Nevertheless, in study conducted by the 
Uganda Communication Commission sho-
wed that (72%) of the respondents rated the 
community media’s performance in terms of 
promoting distinct ethnic identities using the 
local languages positively because they said 
they were able to listen to a variety of langua-
ges on radio. Meanwhile, 50% of the respon-
dents across the survey districts listened to 
their most favorite radio program in the local 
language spoken in the district (Chibita and  
Kibombo; 2012: 35)

COMMUNITY RADIOS in UGANDA   

The community radio models that stand out 
are in Africa and Latin America. By definiti-
on, community radio stations cannot succeed 
without local control, citizen participation, 
local issues-based programming and open ac-
cess.5 The broadcast media in Uganda were 
under the exclusive control of the govern-
ment between 1953 and 1993. In 1993 the 
first privately owned station went on air. This 
move came in the broader context of privati-
zation of the media worldwide. Notwithstan-
ding, community broadcasting is not recog-
nized in any of the laws governing the media 
in Uganda. But at the request of the broadcas-

5  http://www.devmedia.org, 2017

ters’ association, the Broadcasting Council 
introduced lower fees for non-profit making 
broadcasters, but these are not supported by 
any regulations (Pelley; 2012: 58). This ho-
wever mandated Community broadcasters 
in Uganda to continue operate in a vague 
policy and legal environment, thus exposing 
them to various forms of interference by the 
state.  Noticeably, the existing Broadcasting 
Council’s National Broadcasting Policy, draf-
ted in 2004, recognizes the role of commu-
nity broadcasting; the policy is yet to be imp-
lemented.  As a result, community-orientated 
broadcasters operate in a policy as well as a 
legal vacuum. 

However, despite the regulatory status of 
community radios in Uganda, most consi-
der themselves community stations by vir-
tue of their location in rural areas, or their 
non-profit nature, but fall short of being ow-
ned and run by the communities they serve. 
Meanwhile, there are a number of religious 
based radio stations, which serve communi-
ties of religious interest (Lwanga; 2002; 32).  
Ugandans appreciates the contributions com-
munity radio is playing in advancing society 
through information, cultural representation 
and opportunities for debate which was not 
the case by early 1993 before liberalization 
of the media industry in Uganda. By January 
2008, the number of private FM frequenci-
es issued had risen to 200, with 173 of them 
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already operational. Another 27 FM stations 
have been assigned frequencies but are yet to 
start broadcasting.6 

In Uganda, most community media outlets 
broadcast 24 hours a day, seven days a week. 
Meanwhile, there are a number of religious 
radio stations, which serve communities of 
religious interest. The radio and television in 
Uganda provided opportunities for people to 
feel a sense of responsibility to the commu-
nity. Previous studies of  (Chibita and  Ki-
bombo; 2012: 34) shows that media do this 
mostly by giving time to local issues that are 
discussed in a variety of programmes, notably 
talk shows and agricultural programmes.  Alt-
hough audiences are strongly supportive of 
the role of community radio, particularly in 
bringing people together, it has not been an 
easy path for some. Community media play 
a critical role in this process as many studies 
suggest. For example, Katamba (2016: 15) 
identifies a significant role of community 
radio in construction of identity in Uganda. 
This role is being played out by the broader 
ethnic community radio sector in Uganda in 
the production and reproduction of local eth-
nic communities and their culture.

METHODOLOGY 

During this study, a quantitative research app-
roach was used. While acquiring systematic 

6  https://www.ucc.co.ug

information on the number of areas of inte-
rests, the researcher used questionnaires in an 
online survey for data collection. Questionna-
ires are a useful option to consider when con-
ducting any survey. They are more objective, 
certainly more so than personal interviewing 
and quicker if the sample is large and widely 
dispersed (Mathers, Fox & Hunn 2007; 31). 
The questionnaires were supplied to various 
randomly selected community radio stations 
in Eastern Uganda. 

Due to the low response, only 96 workers 
from 17 radio stations participated in the 
study. From this method, a set of obtained 
results describes the nature of community ra-
dio visa vi community services as it will exist 
at the time of the study February-May 2017. 
The data obtained through the survey gene-
rated a database that was analyzed with the 
statistical packages. After reviewing the data 
classic resources were used, such as summary 
statistics, frequency tables, charts and graphs. 

RESULTS and DISCUSSION 

As indicated in this study all employees re-
gardless of their gender actively participated 
in the study. Findings indicated that 58.3% of 
the respondents were male whereas female 
respondents were represented by 41.7% res-
pectively.  Furthermore, as replicated in in 
table (1) below, majority of the participants 
represented by 36.5% were those working 
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in other capacities like presenters, DJs and 
receptionists. These were followed by those 
from the news and editorial department rep-
resented by 27.1% accordingly. But those 
serving in three capacities/departments na-

mely holding managerial positions, serving 
in marketing departments, in production and 
programing  had least representation14.6%, 
10.4% and 11.5%  respectively. 

Table 1. Showing the Capacity/Department of the Participants

VARIABLES ITEM Frequency Percentage (%)

C a p a c i t y / 
Department 
 

TOTAL

Managerial Position 14 14.6

News/Editorial 26 27.1

Marketing 10 10.4

Production & Programming 11 11.5

Other Departments 35 36.5

96 100

      Source: Primary Data 2017          

The study further found that on average 87% 
of the community radio stations broadcast 
for 24 hours whereas only 23% broadcasts 
for 20 hours on a daily basis. Remarkably, 
community radios since they serve diverse 
communities they broadcast in more than one 
language. For example 65.2% revealed that 
community radio stations in Eastern Uganda,  
were using 3-4 local languages like, Lugan-
da, Lumasaba, Lusoga, Lugwere, Lusamia 
plus foreign languages like English, Kiswa-
hili and Arabic languages respectively.  Ad-
ditionally, as far as the geographical coverage 
of the radio station is concerned, the majority 
responses of 78.1% show that they cover up 
to regional level whereas 20.8% confirmed 
their coverage to community level.

CONTRIBUTIONS of RADIO to the 
COMMUNITY SERVICES 

While achieving the objectives of this study, 
the researchers conceptualized one of the 
hypotheses for the study as “Community Ra-
dios Contribute to the enhancement of Com-
munity Services in Uganda by focuses on cul-
tural, educational, religious programs…etc. 
ignoring political ones”. Like in the previous 
studies reviewed (Bölükbaş, 2016; Katamba: 
2016, Chibita and Kibombo; 2012) who fo-
und that community radio contributes to the 
betterment of the local communities they ser-
ve, this study found that community radios in 
Uganda contributes flagrantly to the enhance-
ment of community services in Uganda. 
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As indicated in the graph (1) below, findings 
of the study reveals that 51% as the majority 
respondents confirmed that community ra-
dios enhances community services through 
educating the masses on civic and social is-
sues. Civic education like elections, peoples’ 
rights, and social issues like malaria campa-
igns, Ebola prevention, poverty eradication, 
HIV among others.  

In the same line, 34.4% assumed that com-
munity radios are paramount in influencing 

community participation in development as 
a mechanism for improved community ser-
vices. Similarly, 11.5% of the respondents 
confirmed that through information service, 
community radio enhances community ser-
vices and the least percentage was 2.1% for 
those who consented that through entertain-
ment role community radio enhances com-
munity services amongst all the respondents 
1% perceived that community radio plays a 
role in solving community conflicts. 

Graph 1. Showing the Role of Radio in Community Services

    

      Source: Primary Data 2017

THE AUDIENCE and  PROGRAM-
MING in COMMUNITY RADIOS

In ascertaining the role of community radio 
in enhancing community services, this study 
had other objectives of discovering among 
the communities which are the major target 

audience and what kind of programs are gea-
red towards community services by commu-
nity radios in Eastern Uganda. As reflected in 
table (2) below, the study found that 81.3% 
being the majority response confirmed that 
their radio stations are targeting people of 
all age groups ranging from the young, yo-
uths and the adults. However, the study also 
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showed that 12.5% of the respondents estab-
lished that their radio stations target youth’s 
audience aged between 16 and 35. However, 
this could be in some particular programs 
specifically for the youths, but not the entire 
stations programming. Although some prog-
rams may be packaged for a particular audi-
ence for instance the youths or adults, these 
finding however, shows fairness in program-
ming and closeness of the radio stations to 
their target audiences as no audience is not 
catered for in their programming as they cater 
for all age groups.

Interestedly, the study further showed that 
community radios serves all the communiti-
es as 71.9% of the radio programs are packa-
ged for the general community from different 
walks of life including peasant farmers, bu-
siness community, politicians, academicians, 
children among others. Equally, 26.0% of the 
radio stations targeted religious community; 
this is specifically common among religious 
founded radio stations for instance, Top Ra-
dio, Faith FM, and Maria FM for Christians 
whereas IUIU FM and Masaba FM are Mus-

lim founded radio stations. Women and the 
children as the two variable had equal respon-
ses of 1%. Despite the majority of farmers in 
the region only 1% of the respondents affir-
med considering them as their main target 
group

In the context of radio programming, research 
findings revealed that 45.8% of the radio’s 
programming is influenced by the listener/ 
general community. This is however, is in 
support of the above findings where majority 
of the radio programs are packaged for the 
general audience. Meanwhile, the radio stati-
on management influence was also realized at 
with 20.8% of the responses. Whereas 17.7% 
of the respondents unanimously cited adverti-
sers, business and political forces influencing 
on their programming. Likewise 12.5% of the 
respondents stressed that social and religious 
groups influenced their programming. Basing 
on these findings, its worthy noting that the 
freedom enjoyed by these stations in prog-
ramming it enables them to package commu-
nity based programs since they are the major 
influencer in the programing.
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Table 1.  Showing Targeted Audiences and Programming for the Radio Stations

Variables Item Frequency Percentage (%)

Audience Age Group
Children aged between 5-15 1 1.0

Youths aged between   16-35 12 12.5

Adult aged between      36-50 2 2.1

Adult aged between      51-65 2 2.1

Adults aged 66 and above 1 1.0

All the age group above 78 81.3

                                       Total 96 100

Main Targeted Audiences Farmers 1 1.0

Religious Community 25 26.0

Women & Children 1 1.0

General Community 69 71.9

                                       Total 96 100

Who Influences  the Station’s 
Programming

Station Management 20 20.8

Advertisers 17 17.7

Listeners/General Community 44 45.8

Political & Economic groups 3 3.1

Social and Religious Groups 12 12.5

                                       Total          96 100

Types of the Programs 
Broadcasted

Political programs 3 3.1

Social and sports programs 5 5.2

Economic & Business progs 6 6.3

Religious programs 28 29.2

All the above 54 56.3

                                       Total           96 100

Source: Primary Data 2017

Furthermore, as indicated in table (2) above, 
the study established that the majority with 

56.3% of the respondents confirmed that the-
ir radio station broadcasts all programs inc-
luding political, social, and economic, sports 
and religious programs respectively. Me-
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anwhile, 29.2% of the responses showed that 
these community radio stations focused on 
religious programs. However, this could be 
attributed to the mission and philosophy of 
those radio stations of being religious foun-
ded stations unlike others which have no any 
religious inclinations. These findings are ho-
wever supported by the reviewed literature, 
for instance (Lwanga; 2002) stressed that the-
re are a number of religious based radio sta-
tions, which serve communities of religious 
interest. Ugandans appreciates the contributi-
ons community radio is playing in advancing 
society through information, cultural repre-
sentation and opportunities for debate which 
was not the case by early 1993 before libera-
lization of the media industry in Uganda. Fin-
dings show that although all radio programs 
are considered, some radio stations were fo-
und to be exclusively on some programs like 
politics as 3.1% of the respondents confirmed 
it. Generally programs like sports, business, 
and environmental programs among others 
are considered as part of the general program 
menu, whereby they are not prioritized over 
others. 

CONCLUSIONS

Basing on the findings of the study its worthy 
concluding that community radios if they are 
fully empowered and supported by the com-
munity and the government, they can make 
significant contribution towards community 

services in Uganda. This is supported by fin-
dings where 51 % as the majority respondents 
confirmed that community radios enhances 
community services through educating the 
masses on civic and social issues. Similarly 
34.4% acknowledged that community radios 
are paramount in influencing community par-
ticipation in development as a mechanism for 
improved community services. Therefore, if 
these roles of role in community are largely 
supported may be through fine tuning radio 
programs, community radios can have a po-
sitive impact on the communities they serve. 

Subsequently, despite the fact that community 
radio plays a vital role in community service, 
the study showed that government regulati-
ons affect the performance of these stations. 
But in order to foster community service, the 
radio stations’ management overcomes such 
a challenge through involving the community 
in planning and working with a few commu-
nity members as fun clubs members.  Equally, 
they engaged the community for some small 
support and they also get a few adverts which 
enable them to sustain their radio stations. 

Finally, the findings in this study can be ge-
nerally attributed to the community radio 
stations in eastern Uganda than to other regi-
ons although with similar characteristics it’s 
possible to be replicated to other regions too. 
The study recommends that other studies can 
be carried out integrating different media in 
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Uganda especially television and newspaper 
to assess their combined role in community 
services.
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Appendix I  

Table 1.  Showing the Name of Radio Stations for the Participants 

No.   Radio Station Frequency Percent V a l i d     
Percent

C u m u l a t i v e 
Percent

1. 93.1 IUIU FM 9 9.4 9.4 9.4

2. 95.0 Time FM 5 5.2 5.2 14.6

3. 101.4 Elgon FM 7 7.3 7.3 21.9

4. 89.1 Masaba FM 5 5.2 5.2 27.1

5. 88.1 Signal FM 6 6.3 6.3 33.3

6. 90.5 Faith FM 4 4.2 4.2 37.5

7. 98.0 Ebenezer FM 6 6.3 6.3 43.8

8. 99.8 Step FM 5 5.2 5.2 49.0

9. 101.8 Radio Maria 4 4.2 4.2 53.1

10. 103.2 OPG FM 7 7.3 7.3 60.4

11. 103.7 Impact FM 4 4.2 4.2 64.6

12. 104.9 Top Radio 5 5.2 5.2 69.8

13. 87.8 Baba FM 7 7.3 7.3 77.1

14. 89.0 Smart FM 5 5.2 5.2 82.3

15. 89.4 Kodheyo FM 6 6.3 6.3 88.5

16. 89.8 Voice of Busoga 5 5.2 5.2 93.8

17. 94.6 Eye FM 6 6.3 6.3 100.0

Total 96 100.0 100.0

Source: Primary Data 2107
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TELEVİZYONDA YAYINLANAN KADIN PROGRAMLARINDA 
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN SUNUMU (1)

PRESENTATION OF GENDER ROLES IN WOMEN PROGRAMS 
BROADCASTED ON TV

Özlem ÖZGÜR
Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Konya / Türkiye 

 Öz: 1990’lı yıllardan itibaren medyanın dönüşüm ge-
çirmesiyle birlikte izler kitleyi kendine bağımlı hale 
getirmek isteyen ve reyting kaygısıyla hareket eden 
yapımcılar yeni yeni program türlerini ortaya çıkar-
mışlardır. Kadın programları da bunlardan birisidir. 
Tek kanallı dönemde kadınlara pratik bilgiler vermeyi 
amaçlayan bu programlar zamanla biçim değiştirmiş ve 
kendi içinde çeşitlilikler göstermiştir. Sabah ve gündüz 
kuşaklarında yer alan kadın programları, büyük bir kit-
le tarafından izlenmekte ve toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin ciddi içerikleri barındırmaktadır. Bu çalışmada, 
Türk televizyonlarında yayınlanan kadınlara yönelik 
programlarda toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu 
analiz edilmiştir. Bunun için öncelikle cinsiyet ve top-
lumsal cinsiyet rolleri irdelenmiş ve toplumsal cinsi-
yet rollerine ilişkin kuramsal yaklaşımların üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca tarihsel süreç içerisinde cinsiyetin 
dönüşümünü farklı açılardan incelemiş olan feminist 
yaklaşımlar ve Türk toplumunda kadının konumu da bu 
çalışma içerisine dahil edilmiştir.  Çalışmanın uygula-
ma bölümünde ise 2010 yılı içerisinde farklı televizyon 
kanallarında yayınlanan kadın programlarının içerik ve 
söylem analizleri yapılmış ve bu programların toplum-
sal cinsiyet rollerini nasıl sunduğu ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ise E. Noelle Neu-
mann tarafından geliştirilmiş olan Suskunluk Sarmalı 
ve Martin Seligman tarafından geliştirilmiş olan Öğre-
nilmiş Çaresizlik Kuramlarına dayandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Ka-
dın Programları, Televizyon

Abstract: With the transformation of the media sin-
ce the 1990s, producers, who have been acting with 
a rating concern and who wanted to turn the viewers 
into addicts, have produced lots of new program types. 
Women programs are one of these programs. These 
programs, which aimed to provide practical knowledge 
to women during single-channel times, have transfor-
med by the time and varied among themselves. Women 
programs broadcasted during morning and day time are 
watched by a great mass and they contain serious con-
tents regarding gender roles. In this study, presentation 
of gender roles in women programs broadcasted on 
Turkish TV has been analyzed. Firstly sex and gender 
roles have been examined and theoretical approaches 
regarding gender roles have been focused on for this. 
Also, feminist approaches, which have examined the 
transformation of the gender throughout the history 
from various points of view, and the position of women 
in Turkish society have also been included to this study.  
In the implementation part of the study content and dis-
course analyses of the women programs broadcasted 
during 2010 have been made and it has been tried to 
be revealed how these programs presented the gender 
roles. The findings that have been obtained were based 
on the Spiral of Silence developed by E. Noelle Neu-
mann and Learned Helplessness Theory developed by 
Martin Seligman.

Key Words: Sex, Gender, Women Programs, Television
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GİRİŞ

Televizyon kitle iletişim araçları içinde ayrı 
bir yere sahiptir. Hem okuma yazma beceri-
si ve çabası gerektirmediğinden hem de bir 
kez edinildikten sonra ekonomik açıdan bir 
yük olmadığından dolayı bugün televizyon 
dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılmış-
tır. Görsel ve işitsel duyularımıza yönelerek 
yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen 
televizyon uzak mesafeleri yakınlaştırmanın 
yanında insanın toplumsal kültürel çevresi ile 
ilişkilerinde de önemli bir rol oynamakta, ha-
yatın içindeki gerçekliği kendi yayın format-
larına uygun bir şekilde kurgulayarak izleyi-
cilerin günlük hayatına eşlik etmektedir.  

Bu özelliklerinden dolayı televizyon toplum-
sal cinsiyet rollerinin aktarımında da etkili bir 
araçtır. Televizyon eril ve dişil özelliklerin 
benimsenmesinde, toplumsal cinsiyet rolleri-
nin kazanılmasında ataerkil ideolojik yapıya 
uygun temsiller sunarak izler kitleye iletiler 
göndermektedir. Böylece televizyon ekranla-
rında izlediğimiz görüntüler; bu reklam dizi 
ya da her hangi bir içeriğe sahip program türü 
olsun görünürde basit içeriklere sahip olsa da 
aslında pekiştirici bir rol üstlenmektedir. 

Erkek bakış açısı ile yayınlanan programlar-
da, kadının tarihsel süreç içindeki konumu 
aynen sürdürülmekte olup; kadınlar çocuk 
doğurmak, yedirmek, içirmek, eşleri ilgilen-
mek, ev işlerini yapmak gibi geleneksel rol-

leri ile temsil edildiklerini söylemek çok da 
yanlış olmayacaktır. Erkek rollerine nazaran 
çok da değer verilmeyen bu geleneksel roller 
farklı mecralarda benzer içerikler ile ortaya 
çıkmaktadır. Böylece belli değerler ve dü-
şünce kalıpları alttan alta benimsetilmektedir. 
Dolayısıyla televizyon kanallarının yayınla-
dığı programların görünürdeki basit içerikleri 
aslında oldukça karmaşık ve önemlidir. 

Televizyon program türleri içerisinde kadın 
programları özellikle son yıllarda gündemi 
meşgul eden programlar arasında yer almak-
tadır. Bütün televizyon kanallarınca yer veri-
len kadın programları her gün ortalama iki ya 
da üç saat arasında kadın izler kitleye yönelik 
olarak yayın yapmakta, programla özdeşleş-
miş sunucuları ile kadınları ilgilendirdiği dü-
şünülen konular ele alınmaktadır. 

Bu araştırmada Türk televizyonlarında ya-
yınlanan beş farklı kadın programı içerik ve 
söylem analizi yöntemi kullanılarak ince-
lenmiştir. Ancak öncesinde toplu msal cinis-
yet kavramına, kadın programlarının türsel 
özelliklerine ve çalışmanın dayandırıldığı 
Elisabeth Neolle Neumann tarafından geliş-
tiren Suskunluk Sarmalı kuramı ve Martin 
Seligmann’ın Öğrenilmiş Çaresizlik kuram-
ları hakkında litearatür taramasına yer veril-
miştir. 
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LİTERATÜR TARAMASI

Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Cinsiyet genel bir ifade ile doğumla beraber 
gelen erkek ya da kadın olmak gibi tamamen 
biyolojik farklılıklar temelinde yapılan bir 
tanımlama iken, toplumsal cinsiyet içinde 
yaşanılan toplumun sosyo kültürel yapılan-
ması ile ilişkilidir. Toplumsal yapılanmanın 
kadınlığa ve erkekliğe ilişkin belirlemeleri-
ne dayalıdır. Toplumun istediği ideal kadın 
ve erkek modelleri toplumsal cinsiyet rolleri 
ile belirlenir. Her iki cinse de sosyal olarak 
cinsiyetlerine uygun olduğu düşünülen rol 
ve davranışlar, yaşamın ilk yılından itibaren 
benimsetilmeye başlanır. Bebeklikte cinsiye-
te uygun oyuncaklar ve elbiselerle başlayan 
süreç, yıllar ilerledikçe aynı cinsiyetteki ebe-
veynin model olmasıyla devam eder. Çocuk 
çevrenin rehberliğine bir süre sonra cevap 
verir, kendi cinsiyet modellerini öğrenmeye, 
kendi cinsiyetine uygun etkinlikleri benimse-
meye başlar. Böylece yaşamın ilk yıllarından 
itibaren aslında birbirlerinden çok da fark-
lı olmayan kız ve erkek çocukları zamanla 
farklı özellik ve becerilerle donanmış olur. 
Dolayısıyla doğuştan gelen cinsiyet, otoma-
tik olarak, çağdaş toplumda gözlemlediğimiz 
cinsiyetler arası farklılıkları üretmez. Aksine 
doğuştan gelen biyolojik farklılıkların üstüne 
sosyalleşme sürecinin farklılıkları eklene-
rek kadın ve erkeğin cinsiyet rolleri ortaya 
çıkar. Toplumsal cinsiyet düzeninde kadın 

ve erkeğe verilen roller toplumdan topluma 
değişmekle beraber kadın ve erkek arasın-
daki, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik 
ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. 
Çoğunlukla kız çocuklarına duygusal, anla-
yışlı, hoşgörülü gibi nitelikler atfedilirken, er-
kek çocukların sert, kavgacı, hırslı, bağımsız 
bir kişilik kazanması için çaba harcanmakta-
dır. Çocukluktan itibaren bireylere giydirilen 
bu kimlikler aracılığı ile erkeğin eyleyen bir 
özne, kadının ise değerlerin taşıyıcısı/nesne-
si olduğu ataerkil toplumsal cinsiyet rejimi, 
toplumun görmek istediği kadın ve erkek ka-
lıplarını yaratır. Bu durum bütün toplumsal 
kurum ve pratiklerle ilintilidir. Aile, devlet 
gibi toplumsal kurumlar, bireye görmek iste-
diği kadın ve erkek kalıplarını dayatır ve bu 
yolla denetim sağlar. Ancak toplumsal yapı 
değişimlere açık, dinamik bir karaktere sa-
hip olduğundan, bünyesinde yer alan sosyal 
ilişkiler ve değerler de zamanla etkilenmek-
te ve değişmektedir. Toplumsal davranışların 
önemli bir belirleyicisi olan cinsiyetle alakalı 
roller ve değerlerin de zaman içinde değiştiği 
görülmektedir (Mulvey, 2010: 212; Connell, 
1998: 113; Dökmen, 2010: 17-21; Yüksel, 
1999: 70; Kimmel, 2000: 44-45, Ersoy, 2009: 
217). 

Televizyon Program Türleri İçerisinde 
Kadın Programları

Genel olarak sanatsal etkinliklerin belli 
özelliklerine göre ayrıştırıldığı kategoriler 
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olarak tanımlanabilecek olan tür kavramı 
ilk kez Eski Yunan’da kullanılmıştır. Aristo 
Poetika adlı eserinde o dönem Yunan drama-
sındaki tragedya türünün tanımını yapmıştır 
(Abisel,1995:14; Mutlu, 2008:36-37). 

Tür,  medya ürününün bir çeşidi ya da kate-
gorisidir.  Kesin,  belirli ve temel özellikleri 
vardır. Bu özellikler belirli bir süre yinelen-
dikten sonra çok iyi anlaşılmış ve tanınmış 
olmalıdır. Bazen türün, alttürleri yani çeşitle-
meleri olabilir. Bütün türler ortaya çıkarıldık-
ları temel unsurları içeren bir plana sahiptir. 
Söz konusu plan türün formülünü oluşturan 
unsurları içerir. Bunlar, bilinçsizce görmeyi 
beklediğimiz, izlemekten hoşlandığımız şey-
lerdir. (Burton, 1995: 92-94).  

Geleneksel televizyon kanallarında yer alan 
program türlerinin temelleri televizyonun 
altın çağını takip eden yıllarda atılmıştır. 
Yayınların yaygınlaşmaya başladığı ilk yıl-
larda deneysel olarak ortaya çıkan program 
türleri daha sonraları uluslararası program 
pazarı sayesinde bütün dünya televizyonları-
na ihraç edilmiştir. Doğrudan satın alma ya 
da esinlenme yolu ile bu programlar neredey-
se istisnasız bütün dünya televizyonlarının 
kabul ettiği ve uyguladığı önceden belirlen-
miş kalıplar haline gelmiştir. Televizyonda 
yayınlanan programların bütün türleri karma-
şık öyküler anlatma eğiliminde değildir, aksi-
ne aynı öyküyü defalarca tekrar eder. Çünkü 
televizyonda yayınlanan programların doğası 

bunu gerektirir. Televizyon kanallarında ya-
yınlanan bütün program türleri gerçek top-
lumsal anlaşmazlıkların karmaşık noktalarına 
girmekten kaçınır. Her şeyi kendisine tanınan 
süre içinde çözümler, derleyip toplar. Her 
şeyi özetleyip senteze varır (Sanders, 1999: 
52, Çaplı, 2002:117).

Yapım malzemesi ve teknik özellikleri; ama-
cı ve işlevleri; izleyici kitlesinin özellikleri 
televizyon programları sınıflandırılırken göz 
önünde bulundurulan unsurlardır. En genel 
ifade ile televizyon program türleri günün 
koşulları ve teknik olanaklara göre sınırlandı-
rılarak değerlendirilebilir.  

En yaygın televizyon program türleri haber 
programları, eğitim ve kültür programları, 
çocuk programları, müzik eğlence program-
ları, drama programları, spor programları rea-
lity showlar, belgeseller ve kadın programları 
şeklinde sıralanabilir.

Günümüzde erkeklere yönelik programlar 
ciddi, iyi televizyon programları olarak nite-
lenirken, kadınlara yönelik programlar önem-
siz, hafif ya da değersiz olarak görülmektedir. 
Farklı türlerdeki televizyon programlarında, 
kadın ve erkek kimliklerinin sunuş biçimleri 
arasında da farklılıklar görülmektedir. Kadın 
kimlikleri; genellikle eğlence ve magazin 
programları, reklamlar ve dizilerle sınırlandı-
rılmaktadır. Erkek kimlikleri ise; haber, spor, 
yarışma ve tartışma programları gibi hemen 
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her program türünde yer almaktadır ve erkek-
ler kadınların aksine program yapımcısı, su-
nucu veya yöneticisi gibi hakim konumlarda 
karşımıza çıkmaktadır (Binark ve Bek, 2007; 
Fıratlı, 2006:136-145). 

Kadın programları son yıllarda en çok tartı-
şılan ve en çok eleştirilen program türlerin-
dendir. Bunun nedeni kadın programlarının 
yerleşik değerleri sürdürüyor olmalarıdır. 
Ancak kadın programlarını izlemek her ne 
kadar küçümsense de her kanalda yıllar yılı 
devam ediyor olması izleyiciler tarafından 
tercih edildiğinin bir kanıtıdır.  

Evdeki kadına yönelik olarak hazırlanan bu 
programlar ev işlerinin tamamından sorumlu 
tutulan kadınların, genelde dışarısı ile bağ-
lantı kurmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de kadınlara yönelik programlar ilk 
kez 1939 yılında Ev Saati programı ile baş-
lamış 1968 yılından günümüze kadar kadın-
lara yönelik çeşitli programlar yapılmıştır. 
Bu programların temel özelliği her konum-
daki kadının insani yetenek ve kimliğinin 
değil, her şeyden önce fedakâr anne, iyi eş, 
iyi ev kadını kimliklerinin öne çıkartmasıdır 
(Akbulut,2006:101). 

Bu programlarda kadının, aile içinde iyi eş 
ve iyi anne olmanın yanı sıra dünyada insan, 
toplumda yurttaş olduğu belirtilmiş, ancak 
buna rağmen kadın, aile içinde ve ev kadını 
kimliğinin dışında genelde gösterilmemiştir. 

1980’li yıllardan itibaren kadının kimliğinde 
aileyi hedef alan programlar yerine yetişkin-
lere genel olarak seslenen programlar dev-
reye girmiştir. Bunlar zamanlamaları itibari 
ile özellikle ev kadınlarının, günlük işlerini 
programlamalarına uygunluk göstererek ya-
yına giren Günaydın, Günün İçinden, Öğle 
Üzeri, Öğleden Sonra gibi programlardır. Bu 
programlar sosyal güvenlik, konut, toplum 
içinde yaşmanın kuralları, gençlerin korun-
ması yaşlılık ve emeklilik, milli menfaatler 
gibi konuları içermenin yanı sıra pratik bil-
giler, ev ekonomisi, çocuk eğitimi ve sağlığı, 
beslenme, sağlıklı aile içi ilişkilerin topluma 
kazandırdıkları, toplumsal yozlaşmaya karşı 
alınacak tedbirler, aile içi uyum ve mutlulu-
ğun şartları gibi konuları kapsar. Özellikle son 
olarak yer verilen konular kadını hedefleyen, 
bunları kadının sorumluluğu altına sokan bir 
anlayışla oluşturulan ve ele alınan konulardır. 
Kısacası bu programlar ailenin toplumun te-
meli olduğunu kadının yerinin ise aile oldu-
ğunu vurgulayan programlardır (Saktanber, 
2010:192-193). TRT tekelinde yayınlanan bu 
programlar Batı’daki anlatım tekniğine uy-
gun olarak hazırlanmıştır. Programlardaki ka-
dın modelleri Batı ile örtüşmektedir. Aslında 
bu durum Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri 
planlı olarak Türk halkının Batı model alı-
narak dönüştürülmesi projesinin bir ürünü-
dür. Ancak burada Türk toplumunun kültürel 
yapısı ve sosyo ekonomik açıdan kadınların 
genelinin içinde bulundukları durumlar göz 
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ardı edilmiştir. Ancak kadın programlarının 
içeriklerine bakıldığında, kadının bilinçlendi-
rilmesinin ve kamusal alana uyum sağlama-
sının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu bağ-
lamda kadın izleyiciler için modern kariyer 
sahibi, herhangi bir meslek sahibi olmasa 
bile sosyalleşmiş kadın imajlarının sunuldu-
ğu söylenebilir (Uslu, 2000: 76). Sunulan bu 
imaj ile evdeki kadına yaptığı işlerin aslında 
hiç de azımsanmayacak işler olduğu mesa-
jı verilerek bakımlı iyi eş iyi anne olmaları 
yolunda mesajlarla hem özenilesi kadınlar 
yaratılır hem de evde oturup kendisinden 
beklenen rollerin gerekliliğine inandırılarak 
hayatları katlanılabilir hale getirilmektedir. 
Dolayısıyla televizyon yayınlarında kadınlara 
geleneksel rollerin dışında bir şans verilmez, 
sürekli çocuk bakımı, eğitimi, sağlık, aile içi 
ilişkiler doğrultusunda eğitilmeye çalışılan 
kadın mutlu yarınlara kavuşmanın aracı ola-
rak gösterilir (Saktanber, 2010). 

Televizyonun gelişme ivmesinin doruklara 
ulaştığı yıllar olarak adlandırılan 1990’lı yıl-
larda bu belirlenmiş formatların sınırlarının 
ve kurallarının zorlandığı melez formatlar 
ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler sonucu es-
kiden program formatları arasında yer alan 
sınırlar ve türsel özellikler ortadan kalkmaya 
başlamış bunun sonucunda tam olarak nasıl 
tanımlanacağı bilinmeyen bazı yeni türler or-
taya çıkmıştır (Çaplı:2002:117-118). 1990’lı 
yıllardan itibaren ortaya çıkan yeni türlerin 

en temel özelliği,  eğitmekten çok eğlence-
ye ağırlık vermeleridir. Bu dönemde gündüz 
kuşağında evdeki kadına özel programlar 
yayınlanmaya bdevam etmiş, kanal sayısı 
artıkça bu programlarda artış ve çeşitlilikler 
gözlenmiştir. Tefal’in sponsorluğunda hazır-
lanan Sen Her Şeyi Düşünürsün, Katılsana 
Yarışsana, A La Luna gibi mutfak program-
ları hazırlanmıştır. Bu programların hemen 
hepsinde yine iyi eş, fedakâr anne olma ni-
telikleri program içeriği ile desteklenmiştir 
(Akça ve Akbulut, 2005:47). 

2000’li yıllara gelindiğinde ise özel tele-
vizyonların kar etme amaçları daha çok ön 
planda tutulmuş kamu yayıncılığı anlayışının 
önüne geçmiştir. Özel televizyon kanalla-
rı evdeki kadın izler kitle için hazırladıkları 
programları bilindik içeriklerinin dışına çı-
karmışlardır. Böylece kadın programları da 
kendi içinde alt türlere ayrılmıştır. Bunlar 
Kadın Reality Show Programları, Evlilik 
Programları ve geleneksel söylemi devam et-
tiren Sohbet Programlarıdır. 

Kadın Reality Show programlarında Kadın 
sorunları kamusallaştırılmanın yanı sıra kit-
leselleştirilmektedir. Bu programlar oldukça 
ağır içeriklere sahiptir ve genelde dayak yi-
yen, hakarete uğrayan, üzerine kuma getiri-
len, terk edilen eğitimsiz kadınlar bu prog-
ramlarda yer bulmuştur. Batı’da Trash Tv 
programları olarak adlandırılan bu program-
lar, insanların özel yaşamlarının teşhir edil-
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diği, aşırılıklar ve kavgalar içeren, kışkırtıcı 
ve tartışmalı konuları ele alan, mahremiyeti 
hiçe sayan ve izleyicinin aktif katılımıyla 
konuşma ya da tartışma etrafında ilerlemek-
tedir. Phil Donahu, Oprah Winfrey ve Jerry 
Springer gibi sunucuların programlarını işa-
ret eden Trash Tv programları Türkiye’de 
de 90’lı yılların sonlarından itibaren yay-
gınlaşmaya başlamıştır (İmançer ve Yurderi, 
2010:112). 

Genelde canlı olarak yayınlanan bu program-
lar izleyici önündeki platformda,  stüdyo ko-
nuklarından ve canlı telefon bağlantılarından 
anında geri bildirim almakta,  yine herkesin 
gözü önünde tartışma ya da gözyaşı sahneleri 
ile devam etmektedir (Akpınar, 2008).  

Kadın programlarının bir diğer alt türü olan 
evlilik programları en genel anlamda iletişim 
teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucudur. 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte 
anlatı araçları değişiklik gösterse de çöpça-
tanlık kurumu etrafında evlenme olgusu ilk 
dönemlerden itibaren kitle iletişim araçların-
da sürekli işlenen bir konudur. Latin harfleri-
nin kabulünün ardından tirajlarda düşme kor-
kusu yaşayan gazete sahipleri Mesut Çiftler 
Müsabakası düzenlemişlerdir. Bu yarışmada 
iki yıl önce de Hangi Kızla Evlenilmeli adlı 
bir yarışma düzenlemiş sekiz ideal kadın 
tipi belirleyerek uygun bir gelin adayı lis-
tesi hazırlanmıştır. Benzer şekilde Yedigün 

Dergisi, mesut bir izdivaç yapmak için ge-
rekli, tamamen özgürleşmesinden çekinilen, 
evde hizmetçi dışarıda hanım olan, vücudu 
sağlam olan fazla boyanmayan, iyi huyu ve 
erkeği kıskandırmayan ideal kadın tipini ta-
rif etmiştir. Bunun yanı sıra evlenmelerin 
önündeki engelleri kaldırmak ve savaşlar 
yüzünden azalan nüfusun artışını sağlamak 
için devlet eliyle bir takım sosyal sorumlu-
luk projeleri gerçekleştirilmiştir (İmançer ve 
Sarıgül,2010:78). 

Batı’da Dating Show olarak adlandırılan bu 
programların yani Randevu Programlarının 
amacı, insanları eşleştirmek ve bir birliktelik 
sağlamaktır. Kadın programlarında stüdyo 
izleyicileri arasında evlenmek istediğini söy-
leyenlere uygun talipler bulunarak stüdyo-
da tanıştırılmakta ve beraberliklerine ilişkin 
bilgiler sonraki programlara aktarılmaktadır 
(İmançer ve Yurderi, 2010:113). 

Evlilik kurumunun oluşumunda çöpçatanlık 
misyonu ile bu programlar olağan koşullar-
da sınırlı bir tanıdık ve akraba arasında kalan 
evlenme olgusunun süreçlerini televizyonun 
önünde, çok sayıda izleyicinin tanıklığında 
medyaya özgü show programı olarak sun-
maktadır (İmançer ve Sarıgül,2010:78). 

Kadın programlarının bir diğer alt türü olan 
sohbet programları ise sabah saatlerinde ya 
da öğleden sonra genellikle yemek tarifleri-
nin yanı sıra uzman konuklar eşliğinde çocuk 
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gelişimi, dengeli beslenme, sağlık sorunları 
ile başa çıkma, güzellik, zayıflama teknikleri 
ve dikiş, nakış, örgü gibi konulara yer veren 
bilgilendirici bir içeriğe sahip olan program-
lardır.  

Toplumun kadından beklediği rolleri pekiş-
tiren bu programlar ev ekonomisi, ev işleri, 
çocuk bakımı, iyi eş olma gibi rolleri benim-
setmeye çalışmaktadır.  

Programlardaki kadın rolleri, bir yandan ve-
rilen bilgilerle, eğitime dönük bölümlerle iyi 
ev kadını olma amacına hizmet ederken, di-
ğer yandan ailenin devamı, ahlaki değerler 
vurguları etrafında erkek egemen sistemin 
devamına hizmet edecek biçimde tasarlan-
maktadır. 

Aslında bu programlar kendini geliştirme 
programlarıdır. Kadınlar öğrendikleri yeni 
tekniklerle yemek yapar ve dikiş diker hale 
gelmektedir. Bu tür programların alt bölüm-
lerinden birisi de programa başvuran sıradan 
izleyicileri fiziksel olarak değiştirmektir. Bu 
değişiklikler fiziksel özelliklerini değiştir-
mek için yapılan estetik müdahaleler, zayıf-
lamak, güzelleşmek, saç rengini değiştirmek 
hatta çocuk sahibi olabilmek için tedavilerin 
masraflarının karşılanmasını kapsar (İmançer 
ve Yurderi, 2010). 

Suskunluk Sarmalı

Suskunluk Sarmalı yaklaşımı Batı Alman 
sosyoloğu E. Noelle Neumann tarafından 

geliştirilmiştir. Kuram kamuoyunun büyü-
mesini ve yaygınlaşmasını suskunluk süreci 
ile açıklar (Erdoğan ve Alemdar, 2005:202) 
ve başkalarının ne düşündüğünü ele alan 
sosyal psikolojik düşünceden kaynaklanır 
(Yaylagül,2008:135). 

Bu kurama göre insanlar çoğunluk tarafından 
hangi fikirlerin tutulduğunu ya da kuvvet ka-
zandığını, hangi fikirlerin azınlıkta olduğunu 
ve gerilediğini görmek için çevreyi gözler, 
egemen kamuoyunu bilir. Toplumdaki ço-
ğunluk tarafından benimsenmeyen tutumlar, 
inançlar, fikirlerden kaçınarak tecrit olmak 
istemezler. Sosyal izolasyondan korkarlar. 
Bu nedenle azınlıkta olan düşüncelerini ifa-
deden geri dururlar. İzolasyon korkusu sus-
kunluk sarmalını hızlandıran merkezi güçtür. 
İnsanlar kendi düşüncelerinin egemen ka-
muoyu ile benzer olduğunu düşündüklerin-
de, bunu açıkça ifadeye yönelir. Öte yandan 
kendi düşüncelerinin azınlıkta olduğunu al-
gıladıklarında ifade etmez bastırır (Erdoğan 
ve Alemdar, 2005:203). Çünkü insanlar uyuş-
mazlıktan kurtulup denge içinde yaşamak is-
ter. Bu gereksinimin dışında insanlar çoğu 
kez diğerleri tarafından kabul edilme, dışlan-
mama ve cezalandırılmak istememe gibi ne-
denlerle uyma davranışı gösterir. Bunu yapar-
ken de iki kaynaktan yararlanırlar. Birincisi 
gözlemlediği çevresi, ikincisi kitle iletişim 
araçlarıdır (Boz,1999: 45). 
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Suskunluk sarmalında kitle iletişim araçla-
rı önemli bir rol oynar. Çünkü bireyler, ka-
muoyunun nasıl dağıldığını, hangi fikirlerin 
temsil edildiğini, desteklendiğini kitle ile-
tişim araçlarına bakarak öğrenir (Tekinalp, 
Uzun,2006:127). Zaten toplumdaki bireyle-
rin düşüncelerini etkileyerek, belli bir sente-
ze kavuşturmak ve ortak bir davranış biçimi 
kazandırmak tüm kitle iletişim araçlarının 
ortak noktasıdır. Genelde medya özelde te-
levizyon, neyin normal ve neyin anormal 
olduğuna ilişkin algının oluşmasında bizlere 
rehberlik eder. Rahatlıkla neyin konuşulup 
neyin konuşulamayacağını belirler. Hangi 
davranışın toplumsal kabul görüp, hangisinin 
görmeyeceğine ilişkin izlenimlerin edinilme-
sinde de etkili bir araç olan televizyon, sus-
kunluğu hızlandırarak insanların daha çabuk 
uyum sağlamasını gerçekleştirir (Erdoğan ve 
Alemdar,2005:202).

Öğrenilmiş Çaresizlik

Öğrenilmiş çaresizlik, organizmanın bir 
davranış ile bu davranışın sonucu arasında 
bir ilişkinin olmadığını öğrenmesi sonucu 
benzer bir ortamda gereken davranışları ya-
pamamasıdır. Bu tanıma göre organizma, 
evresinden gelen uyarıcıları kontrol edeme-
mekte ve daha sonra benzer bir durumla kar-
şılaştığında, kontrol altına alınabileceği yerde 
bunu kontrol altına alamamakta ve başarısız 
olmaktadır. Çünkü daha önceki yaşantısında 
sonuçları kontrol edebilme davranışını öğre-

nememiştir. Böylece bu duruma göre çeşitli 
durumlarda başarısızlıkla karşılaşan bireyin 
gelecekte öğrenilmiş çaresizlik geliştirmesi 
mümkündür (Kök,1992:12). 

Öğrenilmiş çaresizlik kavramı ilk kez 
Seligman ve arkadaşları tarafından yapılmış 
olan deneyin verilerini açıklamak için kulla-
nılmıştır. Deney iki aşamalı olarak köpeklerle 
yapılmıştır. Deneyin ilk aşamasında iki grup 
köpek bulunmaktadır. Bunlardan biri çaresiz-
lik, diğeri de kaçma grubudur. Çaresizlik gru-
bundaki köpekler deneyin. şok tesadüfi olarak 
verilirken, şokun başlayacağına dair hiçbir 
veri bulunmamaktadır ve köpeklerin bu şok-
tan kurtulma olanakları da yoktur. Bu işlem 
çaresizlik eğitimidir. Diğer yandan kaçma 
grubundaki köpekler bir düğmeyi iterek şoku 
kesme olanağına sahiptir. Kaçma grubundaki 
köpekler tekrarlar sonucu şoku kesmeyi öğ-
renebilirler. Deneyin ikinci aşamasında bu iki 
grubun yanı sıra şoku kesmeyi başaramamış 
köpeklere ve üçüncü grup köpeklere şoku 
kesmek için kutunun diğer tarafına atlama 
eğitimi verilmiş,  çaresizlik grubundaki kö-
pekler şoku kesmek üzere atlama konusunda 
başarısız olmuşlardır. Bu duruma Seligman 
ve arkadaşları öğrenilmiş çaresizlik olarak ta-
nımlamışlardır (Hovardaoğlu,1986:3). 

AMAÇ ve YÖNTEM

Bu çalışma, kadın programlarının bir alt türü 
olan sohbet programlarının toplumsal cinsi-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:386 K:369 
(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)

24

yete dayalı eşitsizliği nasıl kurduğu ve sür-
dürdüğü üzerine odaklanmaktadır. 

Bu çalışma içerik analizi ve söylem analizi 
yöntemleri kullanılarak yapılmış bir araştır-
madır. 

İçerik analizi yazılı veya görsel mesajla-
rın incelenmesinde kullanılan bir yöntem 
olup, “mesajın görünen kolayca yakalanan, 
sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği 
yerine, gizli üstü örtülü içeriğini ortaya çı-
karmayı sağlamaktadır. Dolayısı ile içerik 
analizi, mesajda bireyi görünmeden etkile-
yen öğelerin belirlenmesine yönelik ikinci 
bir okumadır (Bilgin,2006:1)”. Bu okuma 
metin içeriği analiz etme şeklindedir. İçerik 
iletebilen sözcükler, anlamlar, resimler, sem-
boller, düşünceler, temalar veya her hangi bir 
iletiye gönderme yapar. Metin, iletişim orta-
mı görevi gören her türden yazılı, görsel ya 
da sözlü öğedir. Kitapları, gazete veya dergi 
makalelerini, reklamları, söylevleri, resmi 
belgeleri, filmleri veya video kayıtlarını, şar-
kı sözlerini, fotoğrafları, giyim eşyasını veya 
sanat eserlerini kapsayan içerik analizi me-
tin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir. 
(Neuman,2009:466). 

İçerik analizi, araştırmacının bir iletişim kay-
nağındaki (makale, kitap, tv programı, film 
gibi) içeriğindeki mesajları açığa çıkarması-
nı sağlar. Araştırmacının içeriği iyiden iyiye 
incelenmesine ve içeriği sıradan bir kitap 

okuma ya da televizyon programı izleme bi-
çiminden farklı bir biçimde keşfetmesine izin 
verir (Neuman,2009: 466). Çünkü bu analizin 
temel varsayım, iletilerin araştırılması ve ile-
tişimin bu iletileri alan insanları aydınlatma-
sıdır. (Berger, 1996:104). 

Kısaca içerik analizi,  mevcut olan iletişim 
boyutlarını analiz etmek ve buradan mevcut 
olmayan sosyal gerçeğin belirli boyutların 
yönelik çıkarım yapmak amacı ile metinlerin 
içeriklerini analiz eden ve bu süreçte belirli 
kurallar çerçevesinde hareket eden yöntemdir 
(Gökçe,2006:20). 

Söylem analizi ise, 1960–1970 yılları arasın-
da, antropoloji, etnografi, bilişsel-sosyal psi-
koloji, metin ve konuşma yapısı, fonksiyonu, 
süreci çalışan diğer sosyal bilimler gibi disip-
linler içinde yeni bir transdisipliner (disiplin-
lerötesi) çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır 
(Van Dijk, 2008: 108). 

Van Dijk’a (2004: 25)  göre söylemler buz 
dağının görünen küçük bir kısmı gibidir. 
Anlamların hepsi açıklanmaz, sadece küçük 
bir kısmı açıklanır geriye kalan bilgi varsayı-
lır. Bu nedenle söylem analizinin amacı me-
tinlerin içindeki gizli anlamları ortaya çıkar-
maktadır. Van Dijk söylem analizi konusunda 
farklı metinlerde iki farklı yaklaşımdan söz 
etmektedir. Bunlar eleştirel ve ideolojik söy-
lem analizleridir.
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Van Dijk (1993: 249-250) eleştirel söylem 
analizinin söylemin, tahakkümün yeniden 
üretilmesinde veya tahakküme meydan okun-
masında oynadığı role odaklandığını belir-
tir. Buradaki tahakküm kavramı, toplumsal 
iktidarın elitler, gruplar veya kurumlar tara-
fından, toplumsal eşitsizliğe yol açacak bi-
çimde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. 
Eleştirel söylem analizi tahakkümün yeniden 
üretilme sürecinde, metnin konuşmanın, sö-
zel etkileşim veya iletişim olayının yapıları-
nı, stratejilerini veya diğer özelliklerini analiz 
etmeye girişir.

EVREN ve ÖRNEKLEM

Bu çalışmanın evrenini gündüz kuşağında 
yayınlanan kadın programları, örneklemi-
ni Günbegün (TRT), Deryalı Günler (Show 
TV) ve Akşama Doğru Nükhet Duru (TV8), 
Sabahın Sedası (Show Tv), Hayat Ağacı 
(Kanal D) programları oluşturmaktadır. 
Örneklem içerisine dahil edilen programlar 
televizyon ekranlarında yer edinmiş ve iz-
leyici tarafından tercih edilen uzun soluklu 
programlardır. Bu programlar araştırmacı ta-
rafından bir hafta süre ile kaydedilmiştir.

BULGULAR ve YORUM

Programların İçerik Analizi

Tablo 1. Günbegün Programında Yer Verilen Temel Konular ve Konuların Tekrar Sıklığı

Temel Konular Tekrar Yüzde

Sosyal 2 5.7

Siyasal 1 2.8

Ekonomik 4 11.4

Kültür ve Sanat 3 8.7

Din 1 2.8

Sağlık 21 60

Hukuk - 0

Estetik Güzellik - 0

Gündeme İlişkin Konular - 0

Çocuk Yetiştirme 3 8.7

Kadın Erkek İlişkileri - 0

TOPLAM 35 99.7 (100)



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:386 K:369 
(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)

26

Günbegün programında yer verilen temel 
konulara bakıldığında sağlık problemleri ve 
bu problemlere ilişkin çözüm önerileri önem-
li bir yer teşkil etmektedir. Sağlık sorunları 
programda yer verilen diğer konulara göre 
%60’lık bir dilimi oluşturmaktadır. Sadece 
kadınları ilgilendiren sağlık problemlerine 
yer verilmemiştir. Tüm ailenin sağlığını ko-
rumaya yönelik bilgiler verilmiştir. Sağlıklı 
çocuklar yetiştirmek için yapılması gereken-
ler özellikle sıralanmıştır. Kadınları doğrudan 
ilgilendiren tek sağlık konusu hamilelik ve ji-
nekolojik rahatsızlıklardır bu rahatsızlıkların 
dışındaki sağlık konuları hem erkekleri hem 
de kadınları ilgilendirmektedir. Programda 
siyaset ile ilgili konulara sadece bir kez yer 
verilmiştir. Türk-Rus ilişkilerinin siyasi kon-
jonktürdeki yerinin önemli olduğuna deği-
nilmiş ancak siyaset ile ilişkili olarak farklı 
bir konuya yer verilmemiştir.  Programda 
ekonomiye, ev ekonomisi konusu özelinde 
yer verilmiştir. Aşırı tüketimden kaçınılma-
sı ve hiçbir şeyin atılmamasının gerektiğine 
ve dışarıdan alınacak olan gıda maddelerinin 
evde yapılarak nasıl daha ucuza mal edile-
bileceği anlatılmıştır. Günbegün programı-
nın bir hafta boyunca yapılan kayıtlarında 
bir programın akışı içerisine din sadece bir 
kez dahil edilmiştir. Yetişkinlere dini bilgi-
ler verilmiş ve çocuklara dini bilgilerin nasıl 

aşılanacağına değinilerek konunun iki fark-
lı boyutu ele alınıştır. Programda hukuki ve 
gündeme ilişkin konulara yer verilememiştir. 
Programda kültürel olarak etnik müzikler ve 
Türk müziğine yer verilirken, Türklerin gele-
neklerine adetlerine bu adetlerin kökenlerine 
değinilmiş ve kitap tanıtımına yer verilmiştir. 
Günbegün programında kadınlara özel este-
tik müdahalelere yer verilmediği görülmek-
tedir. Sadece kilo problemlerine değinilmiş 
ve nasıl kilo verilebileceği uzmanlar yardımı 
ile açıklanmıştır. Yapılan analizde görülmek-
tedir ki programda önemli konulardan biri 
çocuk yetiştirmektedir. Gerek psikolojik ge-
rekse fizyolojik olarak çocukların sağlığına 
ilişkin öneriler söz konusudur. Bu programda 
Deryalı Günler programındaki kadar yoğun 
olmasa da örgü modelleri ve yemek tarifleri-
ne yer verilmektedir.  

Ayrıca Günbegün programına bir hafta bo-
yunca 10 konuk katılmış bu konuklardan sa-
dece ikisinin cinsiyetinin kadın olduğu görül-
müştür. Yani programa katılanların %80’ini 
erkekler oluşturmaktadır. Programda yüksek 
öğrenim düzeyine sahip nitelikli uzmanlar 
büyük ölçüde yer almaktadır ve bu konuklar-
dan sadece birisi kadındır. Uzman konuklar 
haricinde programa katılan konuklar sanatçı-
lardır. Onlar programda eğlence işlevini yeri-
ne getirmektedir.     
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Tablo 2. Deryalı Günler Programında Yer Verilen Temel Konular ve  
Konuların Tekrar Sıklığı

Temel Konular Tekrar Yüzde

Sosyal 2 8.3

Siyasal - -

Ekonomik 5 14.28

Kültür ve Sanat 5 14.28

Din - -

Sağlık 6 17.14

Hukuk - -

Estetik Güzellik 8 22.85

Gündeme İlişkin Konular 2 8.3

Çocuk Yetiştirme 5 14.28

Kadın Erkek İlişkileri 1 2.8

TOPLAM 35 99.43

Deryalı Günler programındaki temel konula-
ra bakıldığında estetik ve güzellik %22.85’lik 
bir dilimi oluşturarak önemli bir yer teşkil et-
mektedir.  Estetik ve güzellik başlığı altında 
yağ aldırma, ultra lipo tedavisi, kilo vermek 
için doğru diyetler, ideal kilo hesaplamala-
rı, daha fit görünebilmek için küçük tiyolara 
yer verilmektedir. Ardından en fazla yer ve-
rilen konu sağlık konusudur ve %17.14’lük 
bir dilimi oluşturmaktadır. Bu bölümde sağ-
lık sorunları sadece kadınlara özel sağlık 
problemlerine(idrar kaçırma, sistit, tüp be-
bek, jinekolojik rahatsızlıklar ve karpaltünel 
sendromu) daha fazla yer verilmiştir. Çocuk 
yetiştirme konusu bu program için de önemli 

bir konudur. Çocukların nasıl daha iyi beslen-
mesi, çocukların aşırı tüketim alışkanlıkları-
nın önüne geçilmesi, çocukların geleceği için 
ebeveynlerin kendi sağlıklarına dikkat etmesi 
gerekliliği ve çocuklarla iletişim kurulması-
nın ne kadar önemli olduğuna değinilmiştir ve 
çocuk yetiştirme konusu %14.28’lik bir dilimi 
oluşturmaktadır.  Programda kültürel ve sa-
natsal konular %14.28’lik bir dilimi oluştur-
maktadır. Kültürel ve sanatsal konular içeri-
sinde vizyondaki bir filmin tanıtımı yapılmış, 
sahnelenen ve izleyicilerin çok ilgisini çeken 
tiyatro oyunundan bölümler gösterilmiştir. 
Açılacak olan Barış Manço Müzesi, yapıl-
mış olup geleneksel hale getirilmeye çalışılan 
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Barış Manço Şenliği hakkında bilgi verilmiş 
ve yeni bir albümün tanıtımı da yapılmıştır. 
Programın temel konuları içerisinde ekonomi 
%14.28’lik dilimi oluşturmaktadır. Ekonomi 
başlığı altında ev ekonomisi ile ilgili tavsiye-
lerde bulunulmuştur. Evde yemek yapmanın 
aile bütçesine önemli ölçüde katkıda buluna-
cağını ve küresel kriz ortamında evde yemek 
yaparak tasarruf sağlanabileceği vurgulan-
mıştır.  Programda dini ve hukuki konulara 
değinilmezken sosyal konular başlığı altında 
değerlendirilebilecek olan çiçek yetiştirme ve 
hayvan bakımına değinilmiştir. Gündemdeki 
konulardan ise sadece Antalya’daki sel fela-
keti ve Kayseri’de yaşanan çocuk kaçırma 
olayları program içerisinde yer almaktadır ve 
% 8.3’lük dilimi oluşturmaktadır. 

Deryalı Günler programına bir hafta boyunca 
toplam 13 konuk katılmıştır. Bu konuklar-

dan 8’i erkek geriye kalan 7 kişi ise kadındır. 
Programdaki 8 erkek konuğun 7’si uzman 
doktorlardır sadece 1 erkek sanatçı programa 
bilgi vermek üzere çağırılan uzman konukla-
rın dışında eğlence öğesini yerine getirmek 
için orada bulunmaktadır ve erkek konuklar 
%60’lık dilimi oluşturmaktadır. Programda 
konuklardan 7’si kadındır ve % 38.46’lık bir 
dilimi kapsamaktadır. Kadın konuklar eğ-
lence öğesini yerine getirmek ve yemek ya-
parak sohbet etmek için program içerisinde 
dahil edilmiştir. Deryalı Günler programının 
bir haftalık yayını içerisinde konukların cin-
siyetlerine bakıldığında uzmanlık gerektiren 
bilgilerin büyük çoğunluğu erkekler tarafın-
dan verilmektedir ve programların sadece bir 
tanesinde beslenme ve diyetetik uzmanı ka-
dındır. 
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Tablo 3. Akşama Doğru Nükhet Duru Programında Yer Verilen Temel Konular ve 
Konuların Tekrar Sıklığı

Temel Konular Tekrar Yüzde

Sosyal 1 4

Siyasal 1 4

Ekonomik 2 8

Kültür ve Sanat 5 20

Din - -

Sağlık 3 12

Hukuk - -

Estetik Güzellik 2 8

Gündeme İlişkin Konular 1 4

Çocuk Yetiştirme 1 4

Kadın Erkek İlişkileri 9 36

TOPLAM 25 100

Akşama Doğru Nükhet Duru programında 
kadın erkek ilişkileri en fazla işlenen konu 
olmuş ve % 36’lık dilimi oluşturmuştur. 
Kadın erkek ilişkileri başlığı altında evlilik, 
kısa süren ilişkiler, gerçek aşk, aşk acısı yü-
zünden kendini yıpratma, mutlu evlilik, bo-
şanma, kıskançlık ve sadakat konuları tartı-
şılmıştır. Kadın erkek ilişkilerinden sonra en 
fazla işlenen konu %20’lik dilimle kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerdir. Bu başlık altında If 
Kısa Film Festivali, İstanbul Moda Haftası, 
kitap tanıtımı, vizyondaki bir filmin tanıtımı, 
modern danslar, sahnelenen ve izleyicilerin 
ilgisini çeken tiyatro oyunu hakkında bilgiler 
verilmiştir. Sağlık konusu bu program için 

de önemlidir. % 12’lik bir dilimi oluşturan 
sağlık başlığı altında depresyondan korun-
ma yolları, zihinsel detoks, sigarayı bırakma, 
genç kalmanın yolları konuları hakkında izle-
yiciler bilgilendirilmiştir. Estetik ve güzellik 
%8’lik dilimi kapsarken kadınların kendine 
bakması gerektiği ve kendilerini yenilemeleri 
için programda ayrı bir bölüm içerisinde ka-
dınlar baştan yaratılmıştır. Gündeme ilişkin 
konulara sadece bir kez değinilmiş ve Haiti 
Depremi ile ilgili görüntülere yer verilmiştir. 
Diğer programlardaki kadar yoğun olmasa da 
çocuk sahibi olma konusuna bu programda 
da değinilmiş ve çocuk sahibi olma duygusu-
nun güzelliğinden sadece 1 kez bahsedilmiş 
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ve %4’lük dilimi oluşturmuştur. Programda 
dini ve hukuki konulara değinilmemiştir. 
Ekonomi ile ilgili olarak da eskilerden yeni-
ler yaratılması için yol gösterilmiş ve küresel 
kriz ortamında paranın değer kaybetmesini 
insanların üzerindeki olumsuz etkilerine kı-
saca değinilmiştir.  Bu programda da örgü, 
yemek, dikiş, nakış gibi konulara yer veril-
miştir. 

Akşama Doğru Nükhet Duru programına 08 
– 12 Şubat 2010 tarihleri arasında toplam 14 

konuk katılmıştır. Bu konuklar cinsiyetleri 
bakımından değerlendirildiğinde programa 7 
kadın, 7 erkek konuğun katıldığı görülmüş-
tür. Programa katılan erkek konuklardan 6’sı 
sanatçı olmakla birlikte sadece bir erkek ko-
nuk NLP uzmanıdır. Programa katılan kadın 
konuklardan 5’i sanatçı, 1’i yazar diğeri ise 
Astrologdur. Program diğer programların 
aksine sanatçıların uzmanlık alanlarına göre 
şarkı, dans gibi etkinliklerle sürdürülmekte-
dir.

Tablo 4. Hayat Ağacı Programında Yer Verilen Temel Konular ve  
Konuların Tekrar Sıklığı

Temel Konular Tekrar Yüzde

Sosyal 8 29.58

Siyasal - -

Ekonomik 2 6.89

Kültür ve Sanat 3 10.34

Din - -

Sağlık 1 3.44

Hukuk 4 13.79

Estetik Güzellik 3 10.34

Gündeme İlişkin Konular - -

Çocuk Yetiştirme 3 10.34

Kadın Erkek İlişkileri 5 17.24

TOPLAM 29 100

Hayat Ağacı programında %28.57’lik di-
lim ile sosyal konular en fazla işlenen konu 
başlığı olmuştur. Sosyal konuların içerisinde 

kumalık, erken yaşta zorla evlilik, akraba ev-
lilikleri, evden kaçan kızlar, kadınlara ve ço-
cuklara yönelik şiddet, kadınların eğitim se-
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viyesinin düşük olması, bireysel silahlanma, 
trafik canavarı gibi konular canlı tanıkları ile 
işlenmiş, bu konular ile ilgili mağduriyetleri 
olan insanlar başlarından geçenleri anlatmış-
lardır. Böylece olayların ciddiyeti vurgulan-
mıştır. Sosyal konulardan sonra en fazla yer 
verilen konu %17.24’lük dilim ile kadın er-
kek ilişkileridir. Kadın erkek ilişkilerinden 
ideal kadın ve erkek tipleri, evliliklerdeki yaş 
farkı ve evli erkek ve kadınların yaşadıkları 
yasak ilişkiler tartışılmıştır. Hukuk ana baş-
lığı %14.28’lik dilimi oluşturmuş ve kadınla-
rın hukuki olarak haklarının ne olduğu konu-
su, boşanma davası açma, aldatan kocaya ve 
kocanın karısını aldattığı kadına veya getirdi-
ği kumaya dava açma, hukuki destek almanın 
yolları konusunda izleyicilere ve stüdyodaki 
mağdur konuklara bilgi verilmiştir. Kültür ve 
sanat ana başlığı %10.34’lük dilimi oluşturur-
ken oyunculuk mesleğinin zorlukları, sanatçı-
ların maddi sıkıntıları, çocuk yıldızlar, çocuk-
luk çağında yıldız olmanın zorluklarına yer 
verilerek diğer programların aksine farklı bir 
bakış sergilenmiştir. Gündeme ilişkin konu-
lar, siyasal konular ve dini konulara program-
da yer verilmemiştir. Sağlık konusuna Hayat 
Ağacı programında diğer programlara naza-
ran daha az yer verilmiş ve %3.44’lük dilimi 
oluşturmuştur. Engelli çocuk dünyaya getir-
me ve engelli çocuk sahibi olma konusunda 
ailelerin yaşandığı sıkıntılar programda tar-
tışılarak sağlık problemlerinin giderilmesine 
yönelik bir bilgi verilmekten çok insanların 

günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar dile 
getirilmeye çalışılmıştır. Ekonomi ana başlığı 
%6.89’luk dilimi oluşturmaktadır. Kadınların 
ekonomik özgürlüklerinin olmaması bunun 
sebebinin yeterli eğitim alamamış olmaları 
ve bunlara rağmen erkek dünyasında başarı-
lı olan kadınlar ve başlarından geçen talihsiz 
olaylara karşın ekonomik özgürlüklerini ka-
zanmış olan kadınların öykülerine program 
içerisine dahil edilmiştir.  

Hayat Ağacı programında başvuru yapan ki-
şiler yeniden yaratılmakta ve çok istedikleri 
bir şey gerçekleştirilmektedir. Yeniden ya-
ratılan kişilerin saç şekilleri, saç renkleri ve 
giyim tarzları değiştirilmekte ve yine başvuru 
yapan kişilerin çok isteyip de gerçekleştire-
medikleri bir hayali gerçeğe dönüştürülmek-
tedir.  Bu hayal bazen bir İngilizce kursu ya 
da tiyatro okulu olabilmektedir. 

Hayat Ağacı programına katılan 25 konuğun 
12’si erkek, 13’ü kadınıdır. Yani katılımcıla-
rın %52’si erkek, %48’i kadındır. Programda 
telefon ile katılan konukların konuşmalarına 
da diğer programlara göre fazla yer verildi-
ğinden dolayı yukarıdaki sayıların içerisine 
telefonla programa katılan konuklar da dahil 
edilmiştir. Konukların hepsi uzmanlık alanla-
rı hakkında bilgi vermek üzere bu programa 
dahil edilmekten ziyade başlarından geçen-
leri anlatmak, paylaşmak için de stüdyoda 
bulunmaktadır. Böylece insanların dertleri ve 
sıkıntıları paylaşılarak uygun derslerin çıkar-
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tılması beklenmektedir. Hayat Ağacı prog-

ramında erkek ve kadın konuklar arasındaki 

sayısal fark incelenen diğer programlara göre 

daha azdır. 

Hayat Ağacı programında kadınlara yemek 
tarifleri ve dikiş, nakış, örgü modellerinin 
nasıl çıkartıldığına dair bilgiler verilmemek-
tedir. Kadınların korunaklı evlerinin dışında 
başlarına gelebilecekler ve yaşanan gerçek-
likler üzerinde durulmaktadır. 

Tablo 5. Sabahın Sedası Programında Yer Verilen Temel Konular ve  
Konuların Tekrar Sıklığı

Temel Konular Tekrar Yüzde

Sosyal 1 4

Siyasal - -

Ekonomik 2 8

Kültür ve Sanat 1 4

Din 1 4

Sağlık 4 16

Hukuk -

Estetik Güzellik 7 28

Gündeme İlişkin Konular - -

Çocuk Yetiştirme 3 12

Kadın Erkek İlişkileri 6 24

TOPLAM 25 100

Sabahın Sedası Programında en fazla yer ve-
rilen konu %28’lik dilimi oluşturan estetik 
ve güzelliktir. Bu başlık altında plates ile za-
yıflama, estetik cerrahinin ciddi bir anabilim 
dalı olduğu, estetik müdahaleler ve bunlarda 
dikkat edilmesi gereken noktaları, moda, vü-
cut ölçülerine göre hangi kıyafetlerin seçil-
mesi gerektiği, özel günlerde nasıl giyinilme-
si gerektiği, hangi renklerin tercih edilmesi 

gerektiği gibi konularda bilgi verilmiştir. 
Programda %24’lük dilimi kadın ve erkek ili-
şikleri oluşturmaktadır. Bu başlık altında aşk, 
evlenme, boşanma, boşanma sırasında iste-
nilen tazminatlar, çocuk ve evle iken başka 
biri ile ilişki içerisine girmek konuları tartışıl-
mıştır. Programdaki temel konular içerisinde 
sağlık konusu üçüncü sırada %16’lık dilimi 
oluşturmaktadır. Sağlık ana başlığı altında al-
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kolün kötülüğü, spor yapmanın faydaları, or-
ganik ürünler ve doğal tıp ile savaşılabilecek 
olan hastalıklardan bahsedilmiş ve bitkilerle 
hazırlanabilecek olan bakım kürlerinin tarif-
leri izleyicilere verilmiştir. Çocuk yetiştirme 
konusu da önemli bir konu olup %12’lik di-
limi oluşturmaktadır. Bu ana başlık altında 
çocukların fizyolojik ve psikolojik sorunları 
ile ilgilenilmesi ve çocukların hayatına spo-
run yerleştirilmesi gerektiği vurgulanırken 
evliliği kurtarmak için çocuk yapılmasının 
yanlış olduğu konularına vurgu yapılmıştır. 
Siyasal, hukuki ve gündeme ilişkin konulara 
hiç değinilmezken sosyal konulara sadece bir 
kez değinilmiş kadınların eğitiminin gerekli-
liğine yer verilmiştir. Cahil kadınların cahil 
çocukları olur diyerek annelerin eğitimine 
ayrıca önem verilmesi gerektiği açıklanmış-
tır. Kültür ve sanat ana başlığı %4’lük dilimi 
oluşturmakta ve sadece Cemil İpekçi’nin Bir 
Doğu Masalı adlı defilesinden görüntülere 
yer verilmiş ve bu defilenin önemine deği-
nilmiştir. Ekonomi ana başlığı içerisinde hem 
tasarruf edip hem de modayı takip etmenin 

ipuçları verilmiş ve kadının ekonomik haya-
ta katılması için eğitim almaları gerektiğinin 
altı bir kez daha çizilmiştir. Sabahın Sedası 
programında stüdyoda yemek yapımı gös-
terilmemiş ancak ünlü aşçılardan yemek ta-
rifleri alınarak onların mekânlarında yöresel 
yemeklerin nasıl yapıldığı ve püf noktaları 
gösterilmiştir. 

Ayrıca Sabahın Sedası programına bir hafta 
içerisinde 18 konuk katılmıştır. Bunlardan 
10’u kadın, 8’si erkektir.  Yani programa 
katılanların %55’i kadın, %45’i erkektir. 
Örneklem dahilindeki programların içerisin-
de en fazla kadın konuğun katıldığı program 
Sabahın Sedası programıdır. 

Programa katılan erkek konuklardan 2’dok-
tor, 2’si moda tasarımcısı, 1’i şarkısı, 1’i il-
lüzyonist, 1’i oyuncudur. Programa katılan 
10 kadın konuğun 4’ü şarkıcı, 3’ü modacı, 
1’i plates hocası, 2’si mankendir. Katılan ko-
nuklar ya uzmanlık alanlarına göre bilgiler 
vermekte ya da eğlence işlevini yerine getir-
mektedir. 
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Programların Söylem Analizi

Tablo 6. Günbegün Programında Öne Çıkan Konuşmalar

Söylenilen İma Edilen

“Biz kadınlar kilo alıyoruz kilo 
veriyoruz.” 

Aslında ince ve fit gözükmeliyiz ama bunu başaramıyoruz. 

“Kadının yerinin en sağlam olduğu 
toplum Türk toplumudur.”

“Kadın egemenliğini en son terk eden 
toplum Türklerdir.”

“Türkler doğuştan itibaren tek eşlidir.”

Her ne kadar günümüzde öyle gözükmese de tarihte 
kadınlar Türk toplumunda önemli bir yere sahip olmuştur 
ve kadına değer verilmiştir. Şimdiki yeri gerçek yeri 
değildir. 

“Kız alırken soyunu sopunu 
soruyoruz”

Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir mübadele 
nesnesidir. 

“Çocuklarımızın hem fizyolojik hem 
de psikolojik sağlığına önem vermemiz 
gerekiyor.”

Çocuk bakımı ve yetiştirilmesi kadınların birincil 
görevlerindendir. 

Programda büyük ölçüde sağlık problem-
lerine yönelik çözüm önerileri uzmanlar ta-
rafından kadınların anlayabileceği düzeyde 
anlatılmaktadır. Bu durum evde kadının ai-
lenin sağlığından sorumlu olarak görülen 
kişi olduğunu ve her gün stüdyo ortamında 
hazırlanan farklı yemekler de kadının aile-
nin beslenmesinden de sorumlu olduğunu 
göstermektedir. Programda sık sık çocuk 
yetiştirilmesine vurgu yapılması temel gö-
rüş noktasının kadının çocuk yetiştirilmesin-
de kilit noktayı üstlendiğinin bir işaretidir.  
Günbegün programında dikkat çeken önemli 
bir nokta estetik müdahaleler yerine sağlıklı 
olarak kilo verme yöntemlerine değinilmesi-
dir. Programın sunucusunun biz kadınlar kilo 

alıyoruz kilo veriyoruz cümlesi aslında ka-
dınların zayıf ve fit görünmeleri gerektiğini 
fakat bunu başaramadıklarını ima etmektedir. 
Zayıf olmanın bir güzellik ölçütü olduğu ka-
dar sağlıklı olmanın da göstergesi olduğunun 
altı çizilmektedir. Kız alıp verirken hala so-
yunu sopunu soruyoruz derken de kadınların 
evlilikleri hakkında hala alıp verme değimi-
nin kullanılması ile kadın alınıp verilen bir 
nesne olarak görülmesi geleneğinin devam 
ettiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. 
Programda eski Türk toplumlarında kadının 
yerinin sağlam olduğunu, ilk şamanın kadın 
olduğu, Türklerde tek eşliliğin esas olduğuna 
dair uzman görüş ile toplumda kadının gü-
nümüzdeki yerinin gerçek yeri olmadığının 
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vurgulanması 21. yüzyılda Türk toplumunda 
kadının eski Türk toplumlarına oranla çok ge-

ride olduğunun bir göstergesidir. Programda 
bu durumun belirtilmesi önemlidir. 

Tablo 7. Deryalı Günler Programında Öne Çıkan Konuşmalar

Söylenilen İma Edilen

“Erkeklerin kadınlardan ne farkı var sonuçta 
onlarda güzel görünmek istiyor”

Kadınlar bakımlı olmak için ne kadar uğraşıyorsa 
erkekler de uğraşmalı, bakımlı olmak sadece kadınlara 
özgü bir durum değil.

“Her şey de kadınları buluyor” Kadınların hayatları gerçekten zor, bu programla 
kadınların hayatlarına yönelik kolaylıklar sunuluyor.  

“Anneler çocuğunuzla arkadaş olun” Çocuk bakımı kadınların birincil görevi. Doğru iletişim 
kurmayı öğrenmeliler. 

“Çocuklarınıza sahip olun, sonra 
ağlıyorsunuz”

Çocuklarınızın başına gelebileceklerden siz 
sorumlusunuz daha dikkatli olun. 

Programda kadınların bakımlı olması ve gü-
zel gözükmesi üzerinde sıklıkla durulmakta 
ve programda yoğun olarak estetik müdaha-
lelerden bahsedilmektedir. Güzel ve bakımlı 
görünmenin sadece kadınlara özgü bir durum 
olmadığı erkeklerinde bakımlı olası gerektiği 
de belirtilmiştir. Böylece program kadın izler 
kitleye genç, güzel ve bakımlı gözükmesinin 
görevi olduğu mesajı vermektedir. Güzellik 
çok eski çağlardan beri kadınlıkla ilişkilen-
dirilmiştir. Toplum kadını güzel olarak gör-
mek istemektedir ve kadın da doğuştan sahip 
olmadığı güzellik idealine bu müdahalelerle 
sahip olacaktır. Bunun yanında erkeklerin de 
kadınlardan bir farkının olmadığı ve onların 

da bakımlı olması gerektiği belirtilmektedir. 
Öne çıkan cümlelerden de anlaşılacağı gibi 
çocuk bakımı kadınların birincil görevi ol-
duğu Günbegün’de ve Deryalı Günler’de de 
yinelenmiştir. 

Deryalı Günler programında da kadınlara 
farklı örgü, dikiş, nakış modellerinin nasıl 
yapılacağına dair bilgiler verilmekte olup 
her gün yöresel yemeklerin nasıl yapılaca-
ğı ayrıntılarıyla gösterilmesi ile kadınların 
ev içi mekâna katlanmaları sağlanmaktadır. 
Böylece ev içi mekanda yani özel alanda ha-
yatlarını daha fazla sorgulamaksızın devam 
ederler.  
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Tablo 8. Akşama Doğru Nükhet Duru Programında Öne Çıkan Konuşmalar

 Söylenilen İma Edilen

“Kadınlar kendinizde değişiklik yapın.” Kendinizde değişikler yaparak daha alımlı ve güzel 
görünün

“ Belki erkeklere karşı hoşgörülü olunabiliyor 
ama kadının eline sigara yakışmıyor, kadın 
ikinci bir özelliği de anne olması anne olan 
kadının içmemesi gerek, çocuğa kötü örnek 
oluyor.”

Kadınların kötü alışkanlıkları erkeklerin ki kadar hoş 
görülmüyor. Kadınlar çocuklarına iyi örnek olmalılar. 

“Eskiden kol kırılırmış, yen içinde kalırmış. 
Problemler paylaşılmaz sabırlı olunurmuş 
böylece evlilikler yıllarca sürermiş. 

Şimdi ilişkiler çok çabuk tüketiliyor. 

“Anne olan kadın daha bir alımlı oluyor.” Kadınların tanımlanmış görevleri vardır. Bunlardan 
biri de anneliktir. Anne olmak önemli bir özellik 
olarak kadına ayrıcalık katmaktadır. 

“Kadın kendine bakarsa tabii, karşında bir şey 
görüyorsun görmesen daha iyi”

Kadınlar kendilerine her zaman özen göstermeliler

“Erkek evlilikte daha yaşlı olmalı çünkü daha 
genç olgunlaşıyor.”

Erkekler, kadınlar gibi genç yaşta olgunlaşamıyorlar. 
Erkeklerin çocuklukları daha geç bitiyor. Kadınlara 
burada önemli görevler düşüyor.

Akşama Doğru Nükhet Duru programında 
öne çıkan cümlelerde kadının anne olması 
nedeniyle daha dikkatli yaşaması gerekti-
ği ima edilmektedir. Kadınlar sigara, alkol 
gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. 
Evliliklerde kadınlardan erkeklerin büyük ol-
ması evliliğin daha sağlam olacağına işarettir. 
Çünkü erkekler daha geç olgunlaşmakta ve 
olgunlaşmamış erkekler evliliğin gerektirdik-

lerini yerine getirememektedir. Erkeklere geç 
olgunlaşma şansı verilirken kadınların böyle 
bir şansı yoktur ve kadınlar her zaman bakım-
lı ve güzel olmalı, kendilerinde zaman zaman 
değişiklik yapmalı ve olgun davranışlar ser-
gileyerek aileyi bir arada tutmalıdır. Yine bu 
programda da kadınlar güzel ve bakımlı ol-
ması telkin edilerek erkek bakışına kendileri-
ni sunmaları beklenmektedir. 
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Tablo 9. Hayat Ağacı Programında Öne Çıkan Konuşmalar

 Söylenilen İma Edilen

“Ben bunu aldığım zaman Türkçe 
bilmiyordu.”

Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir 
mübadele nesnesidir.

“Kadın da erkek de kendine bakmayı 
bilmeli” 

“Bir kadın kendine bakmıyorsa aldatılmayı 
hak edebilir mi?”

“Çirkin kadın yok bakımsız kadın var.”

Hem kadınları hem de erkeklerin kendilerine bakmayı 
bilmeleri gerekli.

Kadınlar her zaman güzel görünmeli. 

“Kadınla erkek arasında birazcık da yaş 
farkının da olması gerekiyor.”

Erkekler çocukluktan daha geç çıkar, kadınlar 
erkeklerden önce olgunlaşır.

Hayat Ağacı programına katılan erkek ko-
nuklardan birisi karısına “ben bunu aldığım-
da Türkçe bilmiyordu” diyerek kadının alınıp 
verilen bir mübadele nesnesi olduğunu ima 
etmektedir ve aynı konuk erkeğin çok eşli ol-
masının doğuştan getirdiği bir ayrıcalık oldu-
ğunu söyleyerek, bu hakkın erkeklere tanın-
mış bir hak olduğunu kadınların yaratılışla-
rından dolayı böyle bir hakka sahip olmadığı-
nı ima etmiştir. Hayat Ağacı programında da 
bakımlı olmanın gerekliliği hem erkekler hem 
de kadınlar için vurgulanırken kadınların gü-
zel ve bakımlı görünmelerinin üzerinde daha 
çok durulmuştur. Çirkin kadının olmadığı ba-
kımsız kadının olduğu belirtilmiştir. Kadınla 
erkek arasında biraz yaş farkı olması gerekti-
ği, erkeğin kadından birkaç yaş daha büyük 
olması evliliğe daha çabuk adapte olmasını 
sağlarken kadınların daha genç yaşta olgun-

laşmasının karşında erkeklerin bu süreci daha 
geç tamamlamaları bu düşüncenin sebebi 
olarak gösterilmiştir. Yani erkekler kadınlara 
göre geç olgunlaşırlar ve bir yanları ile hala 
çocukturlar. İdeal kadın ve erkek tiplerinin 
çizildiği programda ideal erkek sadık bir eş 
ve aile babası olan, karısını el üstünde tutan, 
mert dürüst, sahip çıkmasını bilen, manevi-
yata önem veren ve geçmişinden kopmayan 
kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım erkeğe 
birçok görev yüklemekle beraber mükemmel 
olmanın yanında oldukça güçlü olması bekle-
nen bir erkek modeli çizmektedir. Bu toplum-
sal cinsiyet rollerinin yüklenilişinin en açık 
göstergesidir. Güçlü olup koruyup kollaması 
gereken kişi erkektir. Bunun tam tersi yönde 
ise kadın bulunmaktadır. Korunup kollanma-
sı sahip çıkılması gereken kişi ise kadınıdır.
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Tablo 8. Sabahın Sedası Programında Öne Çıkan Konuşmalar

 Söylenilen İma Edilen

“Çok iyi yetiştirilmiş çok iyi bir ailenin 
evladı.”

Bir çocuğun iyi yetiştirilmesindeki en büyük rol ailenin. 

“Eşinden boşandıktan sonra ilişkimiz 
başladı.”

Evli iken bir başka kişi ile ilişki içerisine girilmemeli, 
evlilik önemli bir kurum.

“Ben onu aldığımda jeepe binmiyordu.” Kadınlar hala Türk toplumunda alınıp verilen bir 
mübadele nesnesidir.

“Kadın olsun erkek olsun çirkin güzel 
ayrımı yok, temiz ve bakımlı olmak var.” 

Hem kadınların hem de erkeklerin kendilerine bakmayı 
bilmeleri gerekli.

“O benim kocam o ne derse o olur” Erkek ailenin reisi doğal olarak söz sahibi olan erkek.

Kadınlar önemli tercihler gerçekleştiremezler ve önemli 
kararlar alamazlar. 

“Bir ilişkide evlilik oluyorsa olsun 
olmuyorsa bitsin.”

“Evlenmeden kızımla birlikte aynı evde 
yaşayamazdık.”

Evlilik önemli bir kurum evlilik dışı ilişiklerin yaşanması 
doğru değil. Ailenin devamı için evlilik şart.

“Kadınlar eğitilmeli, cahil kadının cahil 
çocuğu olur.”

Kadınların tanımlanmış görevleri vardır. Bunlardan biri 
de anneliktir. Bu yüzden eğitilmelidirler. Eğitimli kadınlar 
çocuklarını daha farklı yetiştirmektedirler. 

Sabahın Sedası programında öne çıkan ko-
nuşmalar genellikle kadın erkek ilişkileri, 
evlilik ve çocuk yetiştirme konusu ile ilgili-
dir. Bir çocuğun yetiştirilmesi için aile kuru-
munun önemli olduğuna ve ailede de kadının 
eğitilmiş olması gerektiği üzerinde durul-
maktadır. Kadınların eğitimi önemlidir çünkü 
çocukların yetiştirilmesindeki kilit noktayı 
kadınlar oluşturmaktadır. Aile, evlilik Türk 
toplumu için önemli olmakla beraber evlilik 

dışı ilişikler tasvip edilmemektedir. “O be-
nim kocam o ne derse o olur” sözü ile ataer-
kil Türk toplumunda erkeğin evde son sözü 
söyleyen kişi olduğunun altı çizilmekte ve 
erkek egemenliği normal olarak gösterilmek-
tedir. Bu durum ataerkil Türk toplumunun bir 
göstergesidir olup kadınların önemli tercihle-
ri gerçekleştiremeyip önemli kararları alama-
dıklarının kanıtıdır.  
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SONUÇ 

Televizyonda Yayınlanan Kadın 
Programlarında Toplumsal Cinsiyet 
Rollerinin Sunumu isimli bu çalışmada, ör-
neklem dahilindeki programların temel konu-
ları, programa katılan konukların cinsiyetleri, 
uzmanlık alanları ve katılma nedenleri sayı-
sal veriler haline getirilmiş ve söylem analizi 
bölümünde ise öne çıkan cümlelerin altında 
yatan imalar açıklanmıştır. 

Örneklem dâhilindeki programlarda en önem-
li konular sağlık, evlilik, çocuk yetiştirme, 
estetik ve güzellik konuları olmuştur. Bütün 
programlarda sağlık sorunları ve sağlık so-
runları yaşayan kişilerin çektiği sıkıntılar ek-
ranlara taşınmış ve kadınlara sağlık problem-
lerini çözmek için uzman konukların görüşle-
rine yer verilmiştir. Bu durum kadının ailenin 
sağlığından sorumlu tutulduğunun gösterge-
sidir. Ev kadınları bu programlarla herhangi 
bir sağlık problemi karşısında gerekli mü-
dahaleleri yapabilecek kadar bilgilendirilir. 
İncelenen programlar arasında Hayat Ağacı 
programı hariç diğer programların hepsinde 
yemek tarifleri verilmiş ya stüdyoda mutfak 
ortamı yaratılmış ya da dışarıda bir aşçının 
özel mutfağına konuk olunarak yemeklerin 
yapımı gösterilmiştir. Böylece kadının aile-
nin beslenmesinden sorumlu olduğu ve kadı-
nın alanının mutfak olduğu görüşü pekiştiril-
miştir.

Estetik ve güzellik programlar için önemli bir 
konu başlığı olmuş ve çirkin kadının olmadı-
ğı sadece bakımsız kadının olduğu, kadınla-
rın bakımlı ve hoş görünmelerinin gerekliliği 
vurgulanmış ve güzel görünmesi için tavsi-
yeler verilmiştir. Bu tavsiyeler evde oturan 
kadının bu konuda bir bilgisi olmadığı varsa-
yılarak uzmanlar tarafından moda kıyafetler, 
bakım kürleri, makyaj teknikleri hakkında 
bilgilendirilmiştir. 

Örneklem dâhilindeki bütün programlarda 
Kadınların güzel, bakımlı ve tüm fiziksel 
kurslarından arınmış olmasının gerekliliği ıs-
rarla tekrar edilerek kendilerini denetim altın-
da tutmaları istenmekte ve kontrolü ellerin-
den bırakmamaları beklenmektedir. 

Çocuk yetiştirme konusuna da bütün prog-
ramlarda değinilmiştir, böylece kadına önce 
iyi bir eş ve daha sonra iyi bir anne olmanın 
gerekleri anlatılmıştır. 

İncelenen programlarda evlilik dışı ilişkiler 
onaylanmamakta ve çiftlerden birinin evli 
iken başka bir kişi ile ilişkiye girmesi hoş 
karşılanmamaktadır. Evlilik kurumu yüceltil-
mektedir. 

Örneklem dâhilindeki programlarda kadının 
yerinin evi olduğu her fırsatta vurgulanmış ve 
evde vakitinin daha kolay geçirilebilmesi için 
kadınlara dikiş, nakış ve örgü gibi faaliyetler-
le oylanmaları sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Programlara katılan konuklar incelendi-
ğinde uzmanlık gerektiren konularda bil-
giler çoğunlukla erkeklerden alınmaktadır. 
Kadınların sıkıntıları hakkında bilgi vermek 
yine erkeklere düşmüş, kadınlar hakkında söz 
söyleyen taraf yine erkekler olmuştur. 

Örneklem dâhilindeki programlarda kadın-
ların sosyal problemlerine en fazla değinen 
program Hayat ağacı programı olmuştur. 
Şiddet, kumalık, boşanma,  kadınların ekono-
mik özgürlüklerinin olmaması, aldatma gibi 
problemler ele alınıştır. Ayrıca programlarda 
sadece kadınların değil erkeklerin de mağdur 
oldukları noktalarında olduğu belirtilmiştir. 

Kadınlara yönelik programlar hafta içi her 
gün gündüz kuşağında yayınlanmakta iken 
televizyon kanallarının akşam ya da hafta 
sonları kadın programlarına yer verilmediği 
görülmektedir. Hafta sonları ve akşamları eş-
ler işe gitmemiştir. Dışarıdaki hayatın gerçek 
yüzünü gösteren tartışma, haber programları 
ve eşlerin rahatlayıp stres atmasını sağlaya-
cak olan spor programları hafta sonları veya 
akşam saatlerinde yayınlanmaktadır. 

İncelenen programlardaki kadınlar giyimleri, 
konuşmaları ve her halleri ile kentli kadınlar-
dır. Kadın programı adı altında yayınlanan 
programlar sadece belli bir kesimden kadını 
ön plana çıkartırken kırsal kesimde yaşayan 
kadın görmezden gelinmiştir. Bununla bir-
likte sterotipleşmiş kentli kadın profili top-

lumun görmek istediği kadın modelini orta-
ya koyar fakat değişen ağırlaşan yaşam ko-
şulları altında ezilen kadının gerçek durumu 
göz önünde bulundurulmamaktadır. Temiz, 
bakımlı, iyi eş, iyi arkadaş, iyi aşçı, iyi anne 
olması beklenen kadına aile dışında yaşama 
hakkı tanınmamaktadır. Her ne kadar kadın-
ları geliştirme ve onların sorunlarının çözüm-
lerini hedefleyen bu programlar kadınları bir 
adım ileriye götürmekten çok evlerinin içine 
daha çok sıkışıp korunaklı mekânlarında ken-
dilerini mutlu edecek yemek dikiş nakış gibi 
işlerle uğraşmalarını telkin ederken, diğer 
yanda dışarıdaki acımasız dünyada yaşanan 
sıkıntılar gözler önüne serilip ibret alınıp şük-
redilerek ellerindekinin kıymetinin bilinmesi 
gerektiğinin altı çizilir. Programlarda kadının 
eğitiminin önemli olduğu ve ekonomik öz-
gürlüğünün olması gerektiği zaman zaman 
vurgulansa da bu konular için gerçek çözüm 
önerileri getirilmemektedir. 

Kadın programlarında oluşturulan ve devam 
ettirilen söylemler toplumun geleneklerine ve 
ahlaki yapısının uygunluk göstermekle bera-
ber devamlığını da sağlamaktadır. Böylece 
toplum tarafından onaylanan ve doğru bulu-
nan davranışların kişilere benimsetilmesi için 
sürekli aynı içerikler farklı zaman dilimlerin-
de farklı konuklarla ama aynı sınırlar içeri-
sinde yinelenerek toplumsal yapıya uygun 
kadın modelleri çizilmiştir. 
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Kadınlara yönelik olarak hazırlanan bu tür 
programlar her ne kadar eleştiriliyor olsa da 
zamanla kadınlar bu eleştirdikleri program-
lar içerisinden tercih yapmakta, taraf olmak-
ta ve programlarda benimsetilmeye çalışılan 
söylemlere herhangi bir karşı görüş bildir-
memektedir. Bu suskunluk zamanla sorgula-
maksızın kabullenmeye dönüşerek içlerinde 
bulundukları durumu kabullenerek çaresizli-
ği öğrenirler.    
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: With the transformation of the media since the 1990s, producers, who have been 
acting with a rating concern and who wanted to turn the viewers into addicts, have produced 
lots of new program types. Women programs are one of these programs. These programs, which 
aimed to provide practical knowledge to women during single-channel times, have transformed 
by the time and varied among themselves. Women programs broadcasted during morning and 
day time are watched by a great mass and they contain serious contents regarding gender roles.  
In this study, presentation of gender roles in women programs broadcasted on Turkish TV has 
been analyzed. Firstly sex and gender roles have been examined and theoretical approaches 
regarding gender roles have been focused on for this. Also, feminist approaches, which have 
examined the transformation of the gender throughout the history from various points of view, 
and the position of women in Turkish society have also been included to this study. In the imp-
lementation part of the study content and discourse analyses of the women programs broadcas-
ted during 2010 have been made and it has been tried to be revealed how these programs pre-
sented the gender roles. The findings that have been obtained were based on the Spiral of 
Silence developed by E. Noelle Neumann and Learned Helplessness Theory developed by 
Martin Seligman Aim and Method This study is a research that has been done by using content 
analysis and discourse analysis methods. Content analysis is a method that is used for analyzing 
written or visual material; “and it helps to  reveal the hidden, covered content instead of the one 
that is visible, easy to catch, displayed, and firstly recognized. Thus the content analysis is a 
second reading in order to determine the elements which affect the individual without being 
seen within the message (Bilgin, 2006:1)”. This reading is analyzing the content of the text. The 
content makes a reference to transmittable words, meanings, images, symbols, ideas, themes 
for any message. The text is any kind of written, visual or verbal element that acts as a commu-
nication medium. Including books,  journal or magazine articles, commercials, discourses, of-
ficial documents, movies for video records, song lyrics, photographs, outfits or artworks, the 
content analysis is a method to collect and analyze the text content (Neuman,2009:466). The 
content analysis helps researcher to reveal the messages within the context of a communication 
source such as an article, a book, a TV show, a movie etc. It helps researcher to examine the 
content thoroughly, and to discover the content in a different way unlike an ordinary book rea-
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ding or TV show watching (Neuman,2009: 466). Since the main hypothesis of this analysis is 
to examine the messages, and the communication enlightens people who receive these messa-
ges (Berger, 1996:104). Briefly, content analysis is a method that analyzes the contents of the 
texts in order to analyze the existent dimensions of communication and making deductions 
about certain dimensions of non-existent social reality, and that conducts this process within the 
framework of certain rules  (Gökçe,2006:20). While content analysis enlightens the determina-
tion of the existing state, the discourse analysis aims at changing the existent. That is the reason 
why content and discourse analyses are used together in this study. The main objective of per-
forming discourse analysis in this study is to determine the effect of the chosen words and 
phrases on the individuals’ comprehension of life, thoughts, appraisements, and the social po-
ints of view that reflects on the discourse. For this reason, the sentences that are used on the 
shows and implications under these sentences have been examined.  Discourse analysis emer-
ged just as other social sciences which study the function, structure and duration of text and 
speech like anthropology, ethnography, cognitive-social psychology as a trans-disciplinary fi-
eld of study in the 1960s and 1970s (Van Dijk, 2008: 108). According to Van Dijk (2004: 25) 
discourse analysis is like the tip of an iceberg. Not all meanings can be explained, only a small 
portion is explained and the rest of knowledge is assumed. Therefore, the aim of discourse 
analysis is to reveal secret meanings. Van Dijk mentions two different approaches about disco-
urse analysis in different texts. These are critical and ideological discourse analyses Van Dijk 
suggests that the critical discourse analysis focuses on the role which the discourse plays in the 
recreation of the dominance or challenging against the dominance. The concept of dominance 
here is explained as the use of social power in a way to cause social inequality by the elite, gro-
ups or institutions. During the process of recreation of the dominance, the critical discourse 
analysis embarks to analyze structures, strategies or other features of the texts, speeches, verbal 
interactive or communicative events (1993: 249-250). The sample space of this study is TV 
shows for women that are broadcasted on daytime, and samples of the study are TV shows 
Gunbegun ( TRT), Deryali Gunler (Show TV), Aksama Dogru Nukhet Duru (TV8), Sabahin 
Sedasi (Show TV), Hayat Agaci (Kanal D). All the said programs have been recorded by the 
researcher for one week. Then a section has been taken from each program. Thus the sample of 
the study has been chosen by sectioning method.  Conclusion: In this study, the main subjects 
of the sample TV shows, the genders, professions and  causes of the participation of the shows’ 
guests have been worked up into numeric data; and by using discourse analysis, the implicati-
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ons behind the prominent sentences have been explained. The most important subjects on the 
sample shows are health, marriage, child raising, cosmetics and beauty. In all of the shows, 
health problems and the distress of those who suffer from health problems have been reflected 
on the screen; and to help women solve their health problems, opinions of guest experts have 
been included. This is an indication that woman is made responsible of family’s healthcare. 
Housewives are informed to be able to step in in case of any health problem. Cosmetics and 
beauty have become and important title for the shows. It has been emphasized that none of the  
women is ugly, they are only neglected, and it is necessary to look nice; and advises have been 
given to help them look beautiful. The advises on fashion clothes, course of treatments and 
makeup techniques are given by the experts to the women who are assumed to have no idea 
concerning the issues. The women are asked to keep control of themselves by repeating that 
they should be beautiful, well-cared and purified of all the physical flaws. The subject of child 
raising has been mentioned in all of the shows; thus telling the women the requirements of first 
being a good wife, then being a good mother. The sexuality of woman has been considered ti be 
normal within the institution of marriage, but this sexuality has been limited with motherhood. 
It is emphasized that women should be more understanding against the issue of infidelity, but 
in the examined shows, extramarital affairs are not approved, and it is unwelcome if either part 
of a married couple has an affair with someone else. The institution of marriage has been agg-
randized. In the analyzed TV shows, it has been emphasized on all occasions that a woman’s 
place is in her home; and to help women spend their time at home easily, activities such as se-
wing, needlecraft and knitting are suggested to entertain them. Examining the guests, it has 
been viewed that information on specialistic topics has been obtained mostly from men. It is 
men who once again give information about the issues that the women suffer from, and once 
again men have the final word about women.  The discourses that have been built and sustained 
in the TV shows for women are consistent with the traditions and the moral structure of the 
society, while also helping them to be constant. To have the individuals adopt the behaviors that 
are approved by the society, the same contents have been repeated with different subjects but 
within same boundaries in different periods of time, and proper models of woman for the soci-
al structure have been designed. Though those programs which are prepared for women are 
criticized, in time the women make a choice among these programs they criticize, they take part 
and do not present any opinion against the discourses that are attempted to be infused. This re-
ticence becomes unquestioning acceptance over time, and women learn incurability by accep-
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ting their situation.  As a conclusion of this study, it has been determined that the TV shows that 
are prepared for women and broadcasted on almost every channel for their development have 
no contribution in socio-cultural and economic aspects; and that, on the contrary, these shows 
cause women retrogress. Therefore, the contents in the media that are aimed at women should 
be reviewed and reorganized.
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THE PRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY AS A 
THREAT IN PRESS (1)

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLERİN BİR TEHDİT UNSURU 
OLARAK YAZILI BASINDA İNŞASI
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 Öz: Tunus’ta Aralık 2010’da başlayan ve hızla Mısır, 
Libya, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Suriye gibi ülkele-
re sıçrayan toplumsal hareketler, hem Arap ülkelerini 
hem de başta Türkiye olmak üzere diğer birçok ülkeyi 
farklı açılardan etkilemiştir. Adına Arap Baharı denilen 
bu toplumsal hareketler, hükümetlerin devrilmesine yol 
açtığı gibi Suriye’de de iç savaşın çıkmasına neden ol-
muştur. Suriye’de 2011’de çıkan iç savaş beraberinde 
kitlesel göçü getirmiş ve milyonlarca Suriyeli, başta 
Türkiye olmak üzere birçok ülkeye sığınmacı ya da 
mülteci statüsünde göç etmiştir. Türkiye’nin milyon-
larca Suriyeli mülteci ve sığınmacıya kapısını açması, 
ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan birta-
kım sorunların doğmasına da zemin hazırlamıştır. Tür-
kiye’deki yazılı basında ise bu durum farklı temalarla 
işlenmiş ve Suriyeli mülteci ve sığınmacılar farklı şe-
killerde temsil edilmiştir. Bu noktadan hareketle çalış-
mada, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin yazılı 
basında nasıl temsil edildiğini ve Suriyeli mültecilerin 
bir tehdit olarak görülmesine gazetelerin nasıl hizmet 
ettiğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmada 
içerik analizi analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma-
nın evrenini Türkiye’de yayın yapan gazeteler oluştur-
makta iken, Hürriyet, Sabah ve Gözcü gazetelerinin 
2011-2017 yılları arasında Suriyeli Mülteciler hakkın-
da yayınlamış oldukları 1335 haber ve köşe yazısı ise 
araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. Araştır-
mada elde edilen bulgulara göre, Suriyeli mültecilerin 
Türk gazetelerinde toplum için güvenlik, iş gücü, gelir 
ve kültürel yapı açısından bir tehdit olarak temsil edil-
diği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Gazete, İçerik Analizi, 
Temsil

Abstract: The social movements, which started in 
Tunisia in December 2010 and rapidly spread to co-
untries such as Egypt, Libya, Bahrain, Jordan, Yemen 
and Syria, affected both Arab countries and many other 
countries, especially Turkey in different aspects. These 
social movements called the Arab Spring have led to 
the overthrow of the governments, as well as the civil 
war in Syria. The civil war that took place in Syria in 
2011 caused a mass migration, and millions of Syrians 
migrated to Turkey and many countries as asylum see-
kers or refugees. Turkey has taken in millions of Syrian 
refugees and asylum seekers, therefore this paved the 
way for some economic, social, political and cultural 
problems. This situation has been treated with different 
themes in Turkish press, and Syrian refugees and asy-
lum seekers have been represented in different forms. 
From this point of view, the aim of this study is to re-
veal how Syrian refugees in Turkey are represented 
in press and how newspapers serve to show them as a 
threat. Content analysis methods were used. While the 
newspapers published in Turkey compose the target of 
the study, 1335 news and columns of Hürriyet, Sabah 
and Gözcü about Syrian refugees between the years 
2011 and 2017 constitute the sample of it. According to 
the findings of the study, it is seen that Syrian refugees 
are represented in the Turkish newspapers as a threat to 
the society in terms of security, work force, financial 
and cultural structures.

Key Words: Refugee, Newspaper, Content Analysis, 
Representation
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INTRODUCTION

The migrations in the world have increased 
quantitatively and extensively with global-
ization, legal migration, illegal migration 
and the number of asylum movements have 
reached great numbers, and this situation in-
clude several countries. In other words, the 
increase in the immigration of the people all 
over the world, and migration are regarded as 
the inevitable consequences of globalization. 
The migration called humanitarian dimen-
sion of globalization has significant effects 
on the cultures, economies and politics of the 
states. People leave their countries for various 
reasons and migrate to other countries, and 
no country can isolate itself from the conse-
quences of migration. The social, economic 
and political consequences of intensive mi-
gration occupy the agendas of the countries at 
the international level; refugees, asylum seek-
ers, or migration increasingly constitute one 
of the main problems of both governments 
and non-governmental organizations (Güleç, 
2015: 82). However, these movements can 
occur diversely and intensively in some coun-
tries due to their geographical location.

Turkey is one of the most important and cur-
rent examples of this situation. Because of its 
geographical location, Turkey is located in the 
middle of a very troubled region. The coun-
tries surrounding Turkey are both politically 
unstable and economically weak. In addition 

to this, Turkey is the transition route from 
Africa, the poorest region in the world, and 
many Arab countries/the Arab peninsula with 
political and economic instabilities to Europe. 
For this reason, it seems normal for Turkey to 
frequently encounter refugee, asylum seeker 
or immigrant problems.

The social movements, which occur in the 
near future and are also called the Arabic 
Spring, have led to many social and politi-
cal problems. One of the most important of 
these problems is undoubtedly the problem of 
refugees or asylum seekers. The social move-
ments started in Tunisia soon spread to Syria 
and the demonstrations gradually evolved into 
a civil war. Millions of Syrians have migrated 
to different countries of the world, especially 
Turkey, as a result of the civil war. Turkey is 
in the first place when the ratio of Syrians ac-
cepted as refugee or asylum seeker is taken 
into account.

It is inevitable that Turkey, which takes in 3 
million Syrian refugees according to official 
figures as of 2017 and is currently undergoing 
an intensive economic, social, political and 
cultural transformation process, faces new 
migration movements. In this sense, there is 
a need to multidimensionally analyze the in-
creasing migrations and their consequences 
towards Turkey (Ünal, 2014: 85).
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The persistence of the conflict and the ever 
growing number of urban refugees is creating 
a set of tough challenges for Turkey. Firstly, it 
is becoming increasingly clear that refugees 
are not about to return home anytime soon. 
This brings up a range of very difficult policy 
issues for the government. They range from 
whether the government should start to think 
in terms of offering refugees the possibility to 
remain and integrate in Turkey to addressing 
urgent education, employment, health, shel-
ter and other needs of Syrian refugees. Sec-
ondly, the refugee population outside camps 
has grown significantly and is expected to 
surpass one million by the end of the year. 
The government is trying to register them 
but the process is far from complete, partic-
ularly as increasing number of refugees are 
living outside of camps where assistance is 
always more difficult and complex. Working 
with refugees who are dispersed in the host 
community involves different governmental 
agencies and it is harder to identify who the 
target population is, harder to figure out how 
to assist host communities, especially in the 
absence of a comprehensive systematic need 
assessment exercise. Thirdly, the presence 
of growing numbers of Syrians in Turkey is 
deeply impacting on host communities eco-
nomically, socially as well as politically. Last 
but not least, there is also the continued de-
terioration of the humanitarian and political 
situation inside Syria (Kirişci, 2014: 1).

The current Syrian refugee problem leads to 
public indignation and the media representa-
tions of the Syrian refugees cause this to in-
crease. Since 2011, Syrian refugees have been 
subject to hundreds of news and columns in 
Turkish press and in these news and articles, 
the way that refugees are represented serve to 
be perceived as a threat, burden and problem.

The concepts of refugees, asylum seeker and 
immigrant, the current situation of Syrian 
refugees in the world and in Turkey, interna-
tional agreements about refugees and media 
representations of Syrian refugees will be 
given in terms of a theoretical basis for the 
study. Then, the findings taken from content 
analyses will be discussed.

CURRENT SITUATION of SYRIAN 
REFUGEES in the WORLD and in TUR-
KEY

The concepts of refugees, asylum seeker and 
immigrant, the current situation of Syrian 
refugees in the world and in Turkey, interna-
tional agreements about refugees and media 
representations of Syrian refugees will be 
given in terms of a theoretical basis for the 
study. Then, the findings taken from content 
analyses will be discussed.

In international literature, asylum seeker re-
fers to the previous category of refugees; In 
other words, the asylum seeker is a candi-
date refugee. Asylum seeker status is given to 
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the person during the period of determining 
whether he/she has the conditions of being a 
refugee. Although the status of these people 
changes from country to country, they have 
almost the same rights as refugees (Başak, 
2011).

A refugee is a person who has an asylum re-
quest for another country and his/her request 
is “accepted” by that country. A more com-
prehensive definition is found in the 1951 
Geneva Convention on the Legal Status of 
Refugees. According to this; “A person who 
is out of his country of origin and fearful of 
righteous reasons for persecution because of 
his/her race, religion, membership of a spe-
cific social group or political opinion, can not 
benefit from the protection of his/her country 
and does not want to benefit or to return there 
because of fear of persecution” is defined as 
a refugee.

Migrations including migrants, asylum seek-
ers or refugees date back to very ancient times 
and occur in several different geographies. 
The widespread political tensions such as po-
litical issues and regime changes due to the 
end of the Cold War period since the 1990s, 
ethnic conflicts, civil wars, political instabili-
ties, violations of human rights and military 
occupations, disputes between countries have 
accelatered the mandatory human movements 
(Kartal and Başçı, 2014: 292-293).

The closest one of these mass migrations 
and probably the greatest number since the 
Second World War is the migration that took 
place after the Syrian civil war. The Syrian 
Crisis, which started on March 15, 2011 with 
demonstrations /social movements called 
Arab Spring, soon led the country into a civil 
war. This war spread throughout the country 
and paralyzed every day life. As a result of 
this, the Syrians, who felt themselves at risk 
and were unable to meet their basic needs and 
security, considered that leaving their country 
is the appropriate solution.

There are about 5 million registered Syrian 
refugees worldwide according to official fig-
ures (UNHCR, 2017). According to that, the 
number of registered Syrian refugees in Tur-
key is about 3 million (Migration, 2017). Ac-
cording to unofficial figures, the number of 
Syrian refugees, asylum seekers and migrants 
currently in different countries of the world is 
considered to be between 6.5 million and 11 
million. As the unofficial figures are real, this 
indicates that as of 2010 the half of the Syrian 
population, about 22 million before the war, 
have migrated to other countries.

The Syrians, living as asylum seekers or refu-
gees, maintain their lives mostly in Turkey, 
Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt. When Syr-
ians in temporary protection in Turkey are 
analyzed, asylum seekers or refugees live 
mostly in Istanbul, Şanlıurfa, Hatay, Ga-
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ziantep, Adana, Mersin, Kilis, İzmir, Bursa 
and Mardin provinces, respectively. While 
only 9% of 3 million Syrian refugees living 
in these provinces stay in temporary accom-
modation centers, 91% of them reside in dif-
ferent provinces of Turkey (UNHCR, 2017, 
Migration, 2017).

Turkey has undertaken initiatives for Syrian 
refugees to live their lives and to attain a le-
gal status. At the point of financial assistance, 
according to the data of AFAD (2016), as of 
the end of 2016, Turkey has provided a total 
of 25 billion dollars (about 90 billion TL) to 
the Syrian refugees. In addition to that, Tur-
key has adhered to international conventions, 
agreements and protocols to accept the Syr-
ians as refugees.

The legal status and rights of migrants, asy-
lum seekers and refugees have been protected 
in several international conventions in which 
Turkey is a party. The 1951 Geneva Con-
vention, one of the most important of these, 
is a convention in which the regulations of 
refugees’ legal status are enacted, and all the 
articles of it are about refugees. The right 
to life in paragraph 1 of Article 2, the rights 
of liberty and security in Article 5, the right 
to leave any country including his/her own 
country in paragraph 2 of Article 2 of Proto-
col No. 4 are guaranteed in European Con-
vention on Human Rights. Paragraph 4 of 
Article 5 of the Council of Europe Conven-

tion on Action against Trafficking in Human 
Beings provides legal ground for migration, 
and Article 14 includes the residence permit. 
The European Convention on the Legal Sta-
tus of Migrant Workers and the International 
Convention on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their 
Families are also subject to migrants, asy-
lum seekers or refugees and regulate their 
rights as Geneva Convention. The rights of 
life, liberty, equality, security of a person in 
the Articles 1, 2 and 3, the right to freedom 
of movement and residence and the right to 
leave any country, including his/her own, and 
to return to his country in Article 13, the right 
to seek and to enjoy in other countries asylum 
from persecution in paragraph 1 of Article 14 
are guaranteed in the Universal Declaration 
of Human Rights. Furthermore, the legal sta-
tus of migrants, asylum seekers and refugees 
have been determined with several agree-
ments and protocols and their rights have 
been defined in legal grounds.

However, the definitions, which outline the 
objective conditions of violence and chaos in 
his/her countries, have been admitted in the 
documents related to refugees recognized in 
Central and South America. Apart from the 
Cartagena Declaration of 1984 and the 1967 
Protocol, the people who had to leave their 
country due to the widespread acts of vio-
lence, external attacks, internal conflicts, hu-
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man rights violations, events that seriously 
disturb public order, were also considered 
as refugees and their rights were protected 
(Barkın, 2014: 334-335).

Although international conventions, agree-
ments and protocols legally protect the rights 
of Syrian refugees in Turkey, the current situ-
ation does not allow the Syrians in Turkey to 
maintain their life. In fact, thousands of Syri-
an children in Turkey did not have education. 
Besides, thousands of families have to main-
tain their lives in inappropriate places. The 
great numbers of them are not able to adapt 
the life due to the traumas of the war.

The economic and social burden of the refu-
gee presence has also led to mounting anti-
refugee sentiments, as it is seen as the cause 
of higher unemployment and living costs for 
Turkish citizens, and of rising crime and pros-
titution. For instance, while the practice of 
polygamy is considered a crime by the Turk-
ish Civil Code, Syrian refugee women have 
agreed to become second wives of Turk-
ish citizens, or to get married early (under 
18 years of age) as this seems preferable to 
refugee existence, especially in the south-
eastern provinces of Mardin and Şanlıurfa. 
A non-governmental organization, the so-
called Kilis Platform, has reported at least 
4,000 cases of marriage since 2012 in Kilis (a 
province of some 125,000 people), with Syr-
ian women or girls becoming second or third 

wives of Turkish men through religious mar-
riage, which is not recognized under Turkish 
law. Since late 2012, growing anti-refugee 
sentiments have led to sporadic clashes be-
tween Turkish citizens and Syrian refugees. 
Also, Turkish citizens have repeatedly pro-
tested against the presence of Syrian refu-
gees, mainly but not exclusively in southern 
and south-eastern Turkey, where most of the 
refugees are concentrated. To date, tensions 
are still running high (Ahmadoun, 2014: 3).

The inflow of informally employed Syrian 
refugees leads to large-scale displacement 
of Turkish workers from the informal sec-
tor, around 6 natives for every 10 refugees. 
Displacement occurs among all types infor-
mally employed Turkish workers irrespec-
tive of their gender, age and education. There 
are particularly large informal job losses for 
Turkish without any formal education (who 
still comprise 14 percent of private sec-
tor, paid employment) (Caprio and Wagner, 
2015: 4).

People in Gaziantep both open their hands to 
help the Syrian population that took shelter 
in their city, but also started to take a nega-
tive stand against the issue because of socio-
cultural and economic problems. The unem-
ployment has become a critical issue. In Ga-
ziantep, those who work in almost all of the 
small and large businesses are Syrian work-
ers. Syrians take half of the minimum wage 
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at their work places. They also work without 
insurance, which lead the employers to hire 
Syrians. In particular, it causes the younger 
population to become unemployed. Social is-
sues, security problems, conflicts and terror 
are some of the most controversial subjects 
nowadays in Gaziantep. We hear the roar-
ing battle and flying bullets that sometimes 
reach the settlements close to the borders of 
the neighboring country as the main factors 
that disturb the residents. Some of the factors 
that threaten the social peace and quality of 
life are the non-registered vehicles; inability 
to provide traffic security, transmitted illness 
cases, there is a concern that the transmitted 
illnesses will spread among the locals (Tur-
gut, 2015: 695).

Besides all these negative cases, Syrian refu-
gees are seen as a problem or a threat as other 
refugees. It is known that they are regarded 
as a problem and often cause various social, 
cultural and economic tensions. On the other 
hand, refugees, evaluated in the context of 
their nationality, are those who can not find 
peace for various reasons in the country they 
arrive. In this respect, being a refugee is a so-
cial category that faces double-sided tensions 
in terms of the countries in which s/he leaves 
and arrives (Göker and Keskin, 2015: 231).

Refugees, who are already victims in their 
own countries, may also suffer from different 
aspects in the countries where they migrate or 

have asylum requests. It is the primary role of 
this unfortunate situation that they are regard-
ed as a threat or a problem in terms of secu-
rity, work force, finacial and cultural structure 
for the society. The media, on the other hand, 
represent refugees on a negative perspective 
in the news. While there are negative or most 
likely neutral attitudes for the refugees in the 
society, negative, harmful, threatening, hate-
ful representations of the refugees in the me-
dia has caused a total negative image against 
the refugees.

REPRESENTATIONS of  SYRIAN REF-
UGEES in the MEDIA

Communication studies direct the attention to 
media products in the concept of representa-
tion. In a wide range of media program types 
from the advertisements to the documentary, 
the discussion programs to the sitcoms, what 
the media depicts; how to tell / convey sub-
jects or issues; all of the questions about the 
functions of the discourses created in the pro-
gram are related to the representation of the 
media (Gökalp et al., 2010: 155). Representa-
tions include all direct and indirect informa-
tional dimensions of media products such as 
symbolic or rhetoric (Dahlgren, 1995: 15)

As being an inevitable routine of everyday 
life and one of the media contents, the news 
also produces a periodic reality that regulates 
informatic relations with the outside world 
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in which the people lives. The dominant dis-
course in the news, the signs, the plot that 
created the content and the people who are 
the subjects of it are restructuring the reality 
through the representation. However, the dis-
course of the news is the most important tool 
in the presentation of reality (Göker and Ke-
skin, 2015: 235). The discourse in the news 
can serve to indicate the event, the institution 
or the person in a negative or non-realistic 
way even if it is not noticed. Though this situ-
ation often has an unexplainable structure at 
first reading, it is seen that the represents the 
incidents in a non-realistic way as a result of a 
depth examination or careful reading.

These representations in the media, and the 
programs that the reality is the main source as 
news claim to reflect “social reality” without 
any changes such as distortions, deteriora-
tion or manipulations in a neutral, transparent 
and objective way. However, the information 
reached by the media through the readers / au-
diences and demonstrated as “real” is merely 
representations. In other words, “the truth is 
not the truth itself, it represents the truth. It 
should not be forgotten that there is always 
a difference between the representative (eg a 
war photo / news) and the represented (war)” 
(Dursun, 2004: 65).

Given the structure and the influence, the me-
dia and the news in the media can affect the 
public as reflective and supportive elements, 

and resist against mistakes that are created 
with prejudices and myths. Moreover, this 
symbiotic relationship between the media 
and the public is influential in determining 
the decisions of the government and public. 
(Kolukırık, 2009: 6).

The media, which has the power to influence, 
design and manipulate the masses, and the 
news created in this sense can cause the ir-
remediable results in terms of its effect, trans-
formation and the representation. The media, 
which is expressed as the fourth power after 
the three major organs of the state, can mostly 
direct the state and its three major organs, the 
public and affect their decisions thanks to its 
sphere of influence.

With these news and the codes created in 
them, the media produces apparent messages 
and intentional ones that are designed to ap-
pear when its background is examined. These 
messages can have negative or positive as-
pects at the point of representing the person, 
institution or society. The subject represented 
in the news may be a person or an institution; 
it may be a community or a society itself.

We have all seen pictures of Syrians com-
ing to Europe. The pictures that are shown 
in newspapers depend on what the news edi-
tor thinks is important or what s/he wants to 
convey to the paper’s audience. One will 
see different images in the various European 
countries and each kind of newspaper. I have 
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argued that the choices of editors can have 
important consequences: for their audience, 
the victims and their families, but it can also 
impact politics (Schaik, 2015: 57).

Refugees and asylum seekers are character-
ized by provocative and irrelevant represen-
tations in media from a general perspective. 
Apart from this, media can not make a right 
difference between the people migrated for 
economical reasons and the refugees. Also, 
the number of refugees and asylum seekers in 
media is exaggerated and the correct figures 
are not presented. Finally, women and chil-
dren are frightened by the news of “dangerous 
young men”. Refugees or asylum seekers are 
alienated, blamed and extremely presented as 
an undesirable mass (Friedman, 2008: 112).

The overview of several articles of the print-
ed press in various EU states reveals the fact 
that the discursive constructions of refugees 
across European media present them in terms 
of ‘needy’, ‘threat’ and ‘burden’. The analy-
sis of these discourses becomes all the more 
important since they influence and shape atti-
tudes towards refugees and the social policies 
which are meant to guide and support them 
to resettle and integrate into the host country 
(Patraşcu, 2016: 4).

The issue of the Syrian refugees is necessary 
to evaluate on a social, economic and cultural 
basis. Because the refugees taking part in ur-

ban life outside the isolated camping condi-
tions and being visible make a social interac-
tion necessary, and this reveals many social 
problems. In this sense, refugees regarded 
as a source of social and economic problems 
are often formulated as “scapegoats” in so-
cial life and media representations. Syrian 
refugees increasingly appearing in social and 
economic life are subject to news almost ev-
ery day in Turkey. The way in which refu-
gees are subject to news; include either as a 
victimization-oriented negative aspect or a 
negative one as a source of a problem. In this 
context, the representation function of the 
media has an influence on the way the Syrian 
refugees are perceived by the society, or it has 
a functional role in the reproduction of this 
perception (Göker and Keskin, 2015: 230-
231). As Efe stated (2015: 9), representations 
in the media are important in influencing the 
behavior patterns about refugees in the host 
society. Thus, the practice of discourse turns 
into practice of action.

The forms of descriptive discourse about 
refugees that Van Dijk has identified in the 
western media are important for these issues. 
Van Dijk (2003: 79-107) emphasizes in this 
context that the general ideological strategies 
are in the forms of positive self-presentation 
and negative other-presentation. According 
to him, the traditional theme of the discourse 
developed for the refugees is “burden”. In 
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other words, refugees are positioned as an 
economic burden in the countries where they 
live. Their shelters, basic needs and financial 
supports, which compose the serious finan-
cial burdens for the society, are often men-
tioned in the news and the discourses. How-
ever, there are other discourses that express 
the opposite of this. There are ideological dif-
ferences in the origin of these issues. Classi-
fications are also utilized in the formation of 
representations. For example, refugees can be 
divided into subclasses such as real or fake. 
Van Dijk draws an attention to a large num-
ber of categories such as denial, aloofness, 
dramatization, obscuration, sampling, gen-
eralization, exaggeration, implication, irony, 
openness, populism, repetition and victim-
ization, and expresses that a representation, 
which is appropriate for basic strategy men-
tioned above, is presented in a multi-layered 
discourse practice (Göker and Keskin, 2015: 
236-237).

From this point, Syrian refugees, the most 
current example of mass migration, are dis-
cussed in the context of the study. The aim of 
the study was to find out how Syrian refugees 
were represented in Turkish press and how 
Syrian refugees were presented as a threat in 
the media by using content analysis methods.

THE METHODOLOGY of STUDY

The Aim and Importance of Study

The aim of the study is to reveal how Syrian 
refugees in Turkey are represented in press 
and how newspapers serve to indicate Syr-
ian refugees as a threat. The war in Syria and 
the Syrian refugees has become one of the 
most important issues on the agenda of both 
the world and Turkey. Since the Syrian civil 
war in 2011, according to unofficial figures, 
the half of the population (about 11 million) 
have left their countries and started to live as 
refugees in different countries of the world, 
especially in Turkey. There are around 5 mil-
lion registered Syrian refugees worldwide, 
according to official figures (UNHCR, 2017). 
According to official figures, the number of 
registered Syrian refugees in Turkey is about 
3 million (GOC, 2017). Syrian refugees in 
Turkey are seen by some as a threat due to the 
reasons such as security issues, loss of work 
power, decrease in income and deterioration 
of cultural structure. The media, on the other 
hand, pave the way for the refugees to be seen 
as a threat with the refugee profile that is pre-
sented in the news about Syrian refugees. The 
study has an important role to reveal that Syr-
ian refugees are presented as a threat in the 
newspapers and will be data for other works.
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The Methodology and Limitations of the 
Study

Research data were taken from three news-
papers with the highest circulation in Turkey. 
Digital archive of Republic of Turkey Office 
of The Prime Minister Directorate General 
of Press and Information was utilized. Three 
different keywords were used in the search 
through the database. Related news and col-
umns have been found through the key words 
“Syrian refugees”, “Syrian asylum seekers” 
and “Syrian migrants”. In order to make the 
news ready for analysis and to organize the 

data, categorizations were made first and then 
the coding form was prepared within the cat-
egories. Content analysis method were used 
in analyzing news and columns that were 
coded. The newspapers published in Turkey 
composed the target of study. 1335 news and 
columns about Syrian refugees between the 
years 2011 and 2017 published in the first 
three newspapers with the highest circula-
tions in Turkey (Hürriyet, Sabah and Gözcü) 
constitute the sample of the study.

The Findings of the Study

Table 1. Distribution of News by Newspapers

Newspaper

Categories Number %

Hürriyet 423 31,7

Sabah 521 39,0

Sözcü 391 29,3

Total 1335 100

When the news and columns about the Syr-
ian refugees in the three newspapers in the 
study were analyzed, it was seen that the 
news numbers were close to each other. 39% 

of the news about Syrian refugees in Sabah, 
31.7% in Hürriyet and 29.3% in Sözcü were 
published since the beginning of the civil war 
in Syria (Table 1).



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: Y90-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: Y90-Z1

ID:385 K:410
 (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)

59

Table 2. Distribution of News by Years

Year

Categories Number %

2011 45 3,4

2012 120 9,0

2013 214 16,1

2014 150 11,2

2015 326 24,4

2016 418 31,3

2017 62 4,6

Total 1335 100

When the distribution of the news about the 
Syrian refugees in the newspapers was exam-
ined by the years, it appeared that the news 
showed an increasing trend (except 2017). 

Most news about refugees was made in 2016 
with 31,3%, least news was made in 2011 
with 3.4% (Table 2).

Table 3. Distribution of News by Pages

Page

Categories Number %

Front Page and Inside Page 315 23,6

Inside Page 707 53,0

Back Page 313 23,4

Total 1335 100

The news and columns about the Syrian refu-
gees were analyzed on which pages the news 
were given, and almost half (53%) of them ap-
peared on the inside pages of the newspapers. 

However, 23.6% of them were positioned on 
the front and inside pages of the newspapers, 
23.4% of them were on the back pages of the 
newspapers (Table 3).
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Table 4. Distribution of News by Page Positions

Page Position

Categories Number %

Top 508 38,1

Middle 392 29,4

Bottom 259 19,3

All 176 13,2

Total 1335 100

Examining the position of the news and col-
umns on the pages of the newspapers, it was 
seen that a significant part of them was on 
the top of the page (38.1%). However, 29.4% 

of them were positioned in the middle of the 
page and 19.3% of them were in the bottom 
of the page. 13.2% of them were formed to 
cover the entire page in newspapers (Table 4).

Table 5. Distribution of News by Types

Type

Categories Number %

Text 182 13,6

Text and Photograph 1087 81,4

Text and Table/Statistic 42 3,2

Text and Picture 13 1,0

Other 11 0,8

Total 1335 100

News and columns about the Syrian refu-
gees were examined and it was indicated that 
81.4% of them were designed as “texts and 
photographs”. Besides, 13.6% of them were 

only text, 3.2% of them were text and table 
or text and statistics, 1% was text and picture, 
0.8% was other types in newspapers (Table 
5).
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Table 6. Distribution of News by Content

Content

Categories Number %

Social 323 24,2

Political 519 38,9

Economic 188 14,1

Legal 31 2,3

Religious 6 0,4

Other 268 20,1

Total 1335 100

When the contents of news and columns 
about the Syrian refugees in newspapers were 
examined, it was seen that 38.9% of these 
news were political. 24.2% of them on which 
refugees are involved have a social content. 

However, 14.1% of the news was economic, 
2.3% was legal and 0.4% was religious. In 
addition to that, 20.1% of them were given 
in newspapers with other contents (Table 6).

Table 7. Distribution of News by Main Element

Main Element

Categories Number %

Refugees 490 36,7

Syrian Government/Syria 32 2,4

Syrian People 14 1,1

Turkish Government/Turkey 346 25,9

Turkish People 63 4,7

Foreign Country/Foreigner/Foreign Institution 238 17,8

Other Sides In War 42 3,2

Other 110 8,2

Total 1335 100

In the news and columns in the newspapers 
about the Syrian refugees, it was determined 
who the main element of the news was and 

how these elements were used in them. Syr-
ian refugees were the main elements in 
36.7% of them. In 25.9% of them, Turkish 
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government or Turkey was the main element. 
Foreign country, foreigners or foreign insti-
tutions were the main elements in 17.8% of 
the news. Besides, Turkish people in 4.7%, 

Other Sides in War in 3.2%, Syrian or Syrian 
government in 2.4%, Syrian people in 1.1% 
and other elements in 8.2% of the news were 
positioned as the main elements (Table 7).

Table 8. Distribution of News by Themes

Theme

Categories Number %

War 156 11,7

Poverty 42 3,1

Crime and Security Threat 172 12,9

Social/Cultural Disharmony 45 3,4

Economic Problems 231 17,3

Health 27 2,0

Legal Issues 77 5,8

Other 585 43,8

Total 1335 100

It was analyzed in the newspapers in Tur-
key what theme of the news about the Syrian 
refugees was and how the refugees were rep-
resented in these news. While 17.3% of the 
news published in the newspapers was eco-
nomic problems, 12.9% of them were crime 
and security threats. In addition to that, 11.7% 

of them were war, 5.8% were legal issues, 
3.4% were social / cultural disharmony, 3.1% 
were poverty and 2% were health. 43,8% of 
them were related to other issues such as ac-
comodation, humanitarian aid, financial sup-
port (Table 8).
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Table 9. Distribution of News by Syrian Refugees

Syrian Refugees

Categories Number %

Man 30 2,2

Woman 37 2,8

Child 53 4,0

Elderly 2 0,1

Family 13 1,0

Society 1200 89,9

Total 1335 100

The Syrian refugees who were the subject of 
news and columns were given or represented 
in newspapers as “society” at a very large rate 

of 89.9%. Besides, 4% of them were children, 
2.8% were women, 2.2% were men, 1% was 
family and 0.1% was elderly (Table 9).

Table 10. Distribution of News by Representations

Respresentation

Categories Number %

Disturbing / Guilty 91 6,8

Threat 145 10,9

Victim 424 31,8

Poor / Needy 91 6,8

Financial Burden 167 12,5

Occupant 69 5,2

Other 348 26,0

Total 1335 100

When the representation of the Syrian refu-
gees in Turkish press was analyzed, it was 
seen that they were represented as victims in 
31.8% of the news. Also, 12.5% of them were 
as financial burden, 10.9% were threats, 6.8% 

were disturbing or guilty, 6.8% were poor or 
needy, and 5.2% were occupant. In 26% of 
them, they were represented in other forms 
(Table 10).
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Table 11. Distribution of News by Discourses

Discourse

Categories Number %

Threatening/ Irritated / Reactive 285 25,5

Displeased 306 22,9

Cheerful / Friendly 319 23,9

Neutral 370 27,7

Total 1335 100

When the discourse used in the news about 
the Syrian refugees in Turkey were analyzed, 
27.7% of them were neutral, 25.5% were 

threatening, irritated or reactive, 23.9% were 
cheerful / friendly and 22,9% were displeased 
(Table 11).

Table 12. Distribution of News by Events Syrian Refugees Involved

Event

Categories Number %

Yes 298 22,3

No 1037 77,7

Total 1335 100

While Syrian refugees were involved in neg-
ative events in 22.3% of news and columns 

in Turkey, they were not involved in negative 
events in 77.7% of them (Table 12).

Table 13. Distribution of News by Negative Representations of Syrian Refugees

Negative 
Representation

Categories Number %

Yes 898 67,3

No 437 32,7

Total 1335 100

When news and columns were examined, 

Syrian refugees were represented with nega-

tive situations such as problems, threats, and 

guilty in 67.3% of the news. They were not 

represented as a problem or threat in 32.7% 

of them. (Table 13).
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CONCLUSION

News and columns of three newspapers with 
the highest circulations in Turkey about Syr-
ian refugees over a seven-year period are an-
alyzed with content analysis method in this 
study which aims to reveal how newspapers 
cause Syrian refugees to be seen as a prob-
lem/threat, and how they are represented in 
press. With the analysis results, it is attempt-
ed to indicate the ideas that is given in the 
background of news and columns.

When the distribution of news and columns 
about Syrian refugees by newspapers are 
analyzed, the numbers of the news are close 
to each other. In fact, the numbers of them 
in two newspapers, which have different po-
litical views, are equal. Though the political 
contents of the newspapers differ from one to 
another, the numbers of them do not change. 
However, the numbers of news about Syrian 
refugees is examined by years; there seems to 
be a change. Considering that the year 2017 
has not yet been over, there has always been 
an increase in the numbers of news about 
Syrian refugees in previous years. It is possi-
ble to say that this situation is directly related 
with the fact that Syrian refugees continue to 
migrate to Turkey since 2011 and the number 
of them increases gradually. This has caused 
some economic, political and social problems 
in Turkey. For this reason, the increase in the 
numbers of the news about refugees and their 

appearences in newspapers almost every day 
cause Syrian refugees to be perceived as a 
threat or a problem by the society. This is 
because the Syrian refugees are mostly rep-
resented with negative situations, and there-
fore, these situations become stereotypes.

When news and columns about Syrian refu-
gees are analyzed on which pages of newspa-
pers are given, it appears that one of the four 
news is on the front page and the inside page 
of the newspapers, and two of the four news 
are on the inside page. However, the half of 
this news is given on the top of the page or 
covers the entire page. 81.4% of the news and 
columns about Syrian refugees are comprised 
of “texts and photographs”. Syrian refugees 
and news and photographs about them, which 
are designed as a problem or a threat in press, 
are positioned in the most visible parts of the 
newspapers. According to the analysis, Syr-
ian refugees are given in the front and inside 
pages of the newspapers and on the top parts 
of them or entire of them. Photographs or 
other images are used almost all of the news 
about the refugees. The refugees in these pho-
tographs are generally represented by tables, 
statistics, other images, and negative photo-
graphs such as needy, war victims, divergent, 
injured, underprivileged, burden, occupant, 
problem or threat. As a result, these news, 
photographs, tables and statistics cause Syr-
ian refugees to be seen as a threat/ problem.
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When the contents of the news about the 
Syrian refugees in the newspapers are exam-
ined, it is seen that the contents of news and 
columns are political, social and economic. 
Refugees are mostly handled as a problem or 
an unknown in political, social or economic 
terms. They are subject to news with the ele-
ments such as bad living conditions, political 
crises, wars, economic burdens, unemploy-
ment. Another important point is that the le-
gal statuses of the Syrian refugees and their 
rights are not defined properly and legally. 
Nevertheless, the numbers of the news about 
the legal rights, living conditions and statutes 
of refugees are low. Refugees are in the first 
place while the main elements in this news 
are examined. After them, Turkish Govern-
ment / Turkey are the main elements in the 
news. Foreign countryies, foreigners or for-
eign institutions are in the third place as main 
elements. As the news substantially includes 
migration of the refugees, their needs and ac-
comodations in different cities, the increasing 
numbers of them, they are the main elements 
of the news. Turkish government / Turkey try 
to explain this situation to the public and in 
the negotiations with other countries by dem-
onstrating these problems. Therefore, this 
causes Turkish government / Turkey to be the 
main element in the news instead of refugees. 
Foreign countries, foreigners or foreign insti-
tutions can be the main elements of the news 
apart from refugees and Turkish government / 

Turkey due to the explanations of them about 
refugee crisis, their viewpoints about the war 
in Syria, and attempts of the refugees to mi-
grate European countries.

The themes of news and columns in Turkey 
about refugees are mostly economic prob-
lems, crime, security threats and war. In ad-
dition to this, accommodation, education, hu-
manitarian aid, and financial support are the 
main themes of them. Almost all of the Syrian 
refugees are represented as a society in this 
news. In other words, those who are woman, 
man, elderly, child or family are represented 
as a society and used in news. They are most-
ly represented as victims in this news. After-
wards, they are represented as economic bur-
den, threat, disturbing, guilty and occupant.

This negative attitude against Syrian refugees 
does not originate from the events that they 
involved in Turkey. Only 22.7% of the news 
shows that they involve in negative events 
or being the part of it. Nevertheless, the dis-
courses in the news about Syrian refugees are 
examined; it appears that almost half of the 
news includes threatening, angry, reactive or 
displeased discourses. Only 23.9% of them 
have been used positively, and this positive 
discourse is not used by Turkish people but 
Turkey or Turkish political elements. In the 
light of all these analyses, it is seen in the 
coding form which is used to reveal whether 
refugees are represented positively, they are 
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described as negative elements in a great ma-
jority of the news and also, they are repre-
sented as a threat, problem, and burden. 

Apart from this study, Syrian refugees are 
represented and accepted as a threat, eco-
nomic burden or problem in both press and 
diplomatic relations in the different studies in 
Turkey. The findings of the study conducted 
by Akgül and his colleagues (2015: 15) indi-
cate that the Syrian crisis have a significant 
impact on Turkey and Turkish public policies 
and caused important changes in politics. In 
particular, Syrian crisis and the refugee mi-
gration directly affect domestic policies in 
many sectors such as health, education, secu-
rity, employment and social integration, and 
this interaction is expected to continue for a 
long time. It is estimated that a great major-
ity of the Syrians in Turkey will not return 
though the war is over. For this reason, short 
and long term micro and macro policies for 
Syrian refugees are seen as a necessity for 
Turkey to keep the current national balances. 

This is because the behaviors, expectations, 
perceptions and worries of Turkish society 
and Syrian migrants are universal aspects in 
the Syrian refugee crisis, one of the most seri-
ous refugee crises seen by the world and Tur-
key. (Tunç, 2015: 58).

According to a study by Göker and Keskin 
(2015: 254), this situation, which has sur-

faced with the migration of Syrian refugees, 
is always on the agenda of the Turkish media. 
In this context, the findings of this analysis 
for Turkish press; it is observed that this situ-
ation gradually becomes a problem in the dis-
course and representation of the media. As a 
result of the evaluations and the findings, it is 
seen that the newspapers chosen for the sam-
ple of the study have contextual differencies 
and “negative” contents in their news about 
Syrian refugees. The main reason why news-
papers use different contexts seems to be re-
lated to political attitudes. In this context, it 
is understood that the news contents about 
Syrian refugees are mostly related to politi-
cal tendencies, and this situation affects the 
publishing policies. In particular, no matter 
whom the source of the problem is, in other 
words, who the reason of this problem is, it 
is quite important to mention that the basic 
context of the news is “problem”. It is seen 
that the emphasis on “problem” becomes the 
main element in the content analysis. 

According to another study by Unal (2014: 
85), the perceptions of migrants, refugees 
and asylum seekers gradually become worse 
in Turkey that is a destination and a transit 
country for potential migrants in neighboring 
countries experiencing social and political 
crises, and it will be seen that xenophobic in-
cidents faced in several European countries, 
including crimes against migrants, can occur 
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or increase. Therefore, as mentioned in the 
study, there is a high potential for discrimina-
tory, dismissive and marginalized discourses 
that can be defined in the context of xenopho-
bia and hate crimes in everyday life. More-
over, the very sharp definitions of “us” and 
“them” emphasized in the discourses may 
cause the problem to increase. 

The analysis of news and columns within the 
scope of the study reveals that Syrian refu-
gees are “problematized” in four main dis-
coursive levels which present the presence 
of Syrian refugees in Turkey, the logical and 
emotional reasons of discrimination, and 
the attempt to rationalize the sentimentality. 
First, refugees are related to financial burden 
and security problem while the threat per-
ception is used as a means of criticizing the 
government’s foreign policy in the news and 
columns demonstrated the presence of Syrian 
refugees as a”threat”. Secondly, regardless 
of the humanitarian dimension and violation 
of rights, the presence of Syrian refugees are 
“objectivized” with the emphasis on the num-
ber of refugees, the amount of money and aid 
even in a discourse that explicitly or implic-
itly approves the government’s open door 
policy. Thirdly, there is a discoursive level to 
“sentimentalize” the reactions of the public 
towards “over-visibility” of refugees in the 
cities, their living conditions, and their pres-
ence in Turkey, “conscientious solutions” are 

suggested and the importance of cooperation 
and unity are emphasized but the social-polit-
ical reasons or results of this problem are not 
given in this news. It can be said that “rac-
ist” discourse, which is easily shared in so-
cial media and given in mainstream and local 
media, targeted these refugees with negative 
labels such as “coward”, “dirty”, “traitor”, 
“thief”, “illiterate”, “freeloader”, reemerges 
(Doğanay and Keneş, 2016: 177-178).

In the light of all these analyses and studies, 
it is seen that Syrian refugees are presented as 
a threat in Turkish press and Syrian refugees 
are totally represented in the newspapers as a 
problem.
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CHRONICALLY SEARCHING ONLINE: E-HEALTH LITERACY OF 
DIABETES PATIENTS AND HEALTHY INDIVIDUALS  IN TURKEY (1)

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA KRONİK ARAŞTIRMALAR: TÜRKİYE’DEKİ 
DİYABET HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN E-SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞI

Esra CİZMECİ1, Serkan DENİZ2

1-2 Yalova University, Termal Vocational College, Yalova / Turkey

 Öz: İnternet, günümüzde sağlık da dahil olmak üzere 
her türlü bilgiye ulaşmanın birincil yolu haline gelmiş-
tir. Sağlıkla ilgili bilgilere ulaşma amacıyla interneti 
kullanmak, hekim-hasta iletişimini dönüştürerek, has-
talara kendi hastalıklarını daha bilinçli bir biçimde yö-
netebilme imkânı tanımıştır. Sürekli ve düzenli kontrol 
isteyen hastalıklar olma özelliği taşıyan kronik rahat-
sızlıklara sahip hastaların, sağlık durumlarını yönete-
bilmek için daha çok bilgiye ve öz-yeterliliğe ihtiyaçla-
rı bulunmaktadır. Hem dünyada hem de Türkiye’de gi-
derek artan Diyabet hastalığı ise bu tür kronik hastalık-
ların başında gelmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada 
Türkiye’deki Diyabet hastaları ile sağlıklı bireylerin 
e-sağlık okuryazarlığı seviyelerini belirlemek amaçlan-
mıştır. 755 katılımcıdan oluşan anket sonucunda, Tür-
kiye’deki Diyabet hastalarının, kadınların ve yüksek 
eğitimli kişilerin e-sağlık okuryazarlığı seviyelerinin 
yüksek olduğu bulunmuştur. Türkiye’de kronik hasta-
lığı olan bireylerin internet kaynaklarını sağlık bilgisi 
edinmede sağlıklı bireylerden daha çok kullanıyor ol-
duğu bulgusu, web ortamında güvenilir kaynaklar bu-
lunduğu takdirde hekimlerin hastalarını tedavide çok 
daha iyi sonuçlar alabileceğine işaret etmesi açısından 
bu çalışmanın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: E-sağlık Okuryazarlığı, Diyabet, 
İnternet, Sağlık

Abstract: Today, the Internet functions as the primary 
tool to search for any kind of information, including he-
alth. Using the Internet to search for health related in-
formation changes physician-patient relationships and 
helps patients to more consciously manage their illnes-
ses. As the illnesses that need constant management, 
chronic illnesses require their patients to have more 
knowledge and self-efficacy in managing their illnes-
ses. Diabetes mellitus is one of the first of these chronic 
illnesses in terms of its increasing prevalence both all 
around the world and Turkey. With regards to this fact, 
this study aims to investigate e-Health literacy levels of 
patients with diabetes and healthy individuals in Tur-
key. As a result of our survey with 755 participants, we 
found that diabetes patients, women, and people with 
higher education levels in Turkey have high e-health 
literacy. This study is significant in demonstrating that 
since people with a chronic illness in Turkey seem to 
use the Internet sources more than healthy individuals, 
if there are reliable sources on the web, physicians can 
have better treatment results from their patients.

Key Words: E-health Literacy, Diabetes, Internet, He-
alth 
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INTRODUCTION

As the communication technologies have 
started to improve since the second half of the 
20th century, they also began changing ev-
eryday life practices of people like shopping, 
chatting, banking, and information searching 
(Kalaman, 2017: 3). Internet is a technol-
ogy that changes daily lives in radical ways. 
By entering homes, workplaces, and even to 
small mobile devices, it is now everywhere 
and people can access any information they 
want quickly, through many alternatives. 
Computers and the Internet technology are 
two significant tools of the information soci-
ety that provide information in an easy, cheap 
and fast way (Tekin et al., 2009). According 
to the latest statistics in 2016, there were near-
ly 4 billion Internet users worldwide (http://
www.internetworldstats.com/stats.htm). To-
day, Internet is a technology that is used by all 
age groups and people from all education lev-
els. Therefore, it serves as a significant tool 
for accesing health information and by this 
way giving power to the sick people. Internet 
has made the information that was specific to 
health experts like doctors, pharmacologists, 
and etc. before, accesible to everyone today. 
Patients are not passive in front of doctors 
any more. With this technology, patients can 
obtain detailed information about their health 
and illnesses before or after seeing their doc-

tor, and this leads to changes in patient-doctor 
relationships.

The Internet is an important source of health 
information for people dealing with an illness 
(Renahy et al., 2008). Not only searching for 
health information about an illness, people 
also need to get information to be able to stay 
healthy. Today, the Internet provides informa-
tion not only about updated data on health and 
illnesses, but also on chronic diseases like di-
abetes, hypertension, heart diseases, as well 
as educative information on excersises and 
medicine use. Therefore, patients can take the 
responsibility of their illnesses and have more 
control on their own health situation (Tekin et 
al., 2009). Ball and Lillis (2001) name peo-
ple who search for health information on the 
Internet as “e-health consumers”, who want 
convenience in their lives in terms of more 
effective time management, who wants to 
take control over their health, and who look 
for a wide variety of choices and quality for 
anything they consider paying for, including 
health services. It is a revolution in healthcare 
that the consumers gained the power to take 
control of their own healthcare, thanks to the 
Internet (Erdem and Harrison-Walker, 2006), 
which is called by Akerkar and Bichile (2004) 
as “e-patient revolution”. This revolution 
takes place in Turkey as well. Latest statistics 
demonstrate that 65.9 % of the Turkish popu-
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lation use the Internet to search for health in-
formation (Turkish Statistical Institute-a). 

This study aims to measure the e-Health lit-
eracy level of diabetes patients and healthy 
individuals, and reveal the demographic 
characteristics of e-Health literacy in Turkey.

HEALTH LITERACY, E-HEALTH, and 
E-HEALTH LITERACY

One of the most important reasons that pa-
tients search for health information on the In-
ternet is that doctors have limited time to talk 
to their patients, so the unsatisfactory and in-
comprehensible explanations about their ill-
nesses lead patients to apply to other sources 
for detailed information (Erdem and Harri-
son-Walker, 2006; Renahy et al., 2008; Tekin 
et al., 2009). Accordingly, Tekin (2007) found 
that 38.7% of the patients think the informa-
tion given by doctors are inadequate, and 
32.7% declared that they do not understand 
explanations made by their doctors. Howev-
er, using the health information obtained from 
the Internet requires health literacy to be able 
to use it effectively. World Health Organiza-
tion defines “health literacy” as “the cognitive 
and social skills which determine the motiva-
tion and ability of individuals to gain access 
to, understand and use information in ways 
which promote and maintain good health”1  

1 (www.who.int/healthpromotion/
conferences/7gchp/track2/en/).

It is seen that low health literacy negatively 
affects patients about accessing health care, 
following their physician’s instructions, and 
taking their medication properly (Safeer and 
Keenan, 2005). 

Ozdemir et al. (2010) argue that the ability 
to access and use the health information ef-
fectively turns health literacy into a critical 
tool to empower people. In the 1986 Ottawa 
Agreement, ‘empowerment’ approach has 
been put forward at improving health. In ac-
cordance with this, improving the personal 
abilites of people to make them have more 
control over their own health has been con-
sidered as one of the conditions of improving 
health. The concept of ‘empowerment’ means 
‘authorising’ a person for making their own 
decisions and having control over their own 
lives. In terms of obtaining health informa-
tion, empowerment makes patients able to ac-
tively join decision making processes about 
their health, to access necessary sources 
when needed, form effective communication 
with other people and so increase their life 
quality (Tekin et al., 2009). 

However, Nutbeam (2000) suggests that to re-
ally meet the true meaning of health literacy, 
people should be educated in three categories: 
Functional, interactive and critical health lit-
eracy. The category of functional health liter-
acy suggests that the traditional health educa-
tion of patients in terms of knowing the health 
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risks or how to use the health system should 
be adequate. Interactive health literacy sug-
gests that personal skills and self-confidence 
on making personal health decisions should 
be developed. Finally, critical health literacy 
suggests that patients should have the ability 
to critically analyze the health information 
and use it to make social, economic and envi-
ronmental improvements for the whole popu-
lation. E-health literacy requires other quali-
fications. E-health is “the use of information 
and communication technologies (ICT) for 
health” (World Health Organization).  Ac-
cordingly, Xie (2011) points out to the fact 
that developing an e-Health literacy requires 
more than a basic educational background, 
because the technology is involved. 

Some studies highlight possible disadvantag-
es of using e-Health information like the risk 
that patients may not have the ability to cor-
rectly evaluate and interpret medical infor-
mation they obtain from the Internet, leading 
them to get confused or disinformed (Ahmad 
et al., 2006). Health information obtained 
from the web may be incorrect or misinter-
preted by the patients with limited critical 
ability (Akerkar and Bichile, 2004). Further-
more, misinformation may lead to anxiety, 
or cause a distorted image of an illness just 
because of a single story with emotional con-
tent (Ziebland and Wyke, 2012). Also, it is 
a serious risk of searching for health infor-

mation on the Internet if patients attempt to 
make self-diagnosis and self-treatment with-
out consulting an actual doctor, because some 
websites may contain incorrect information 
(Fox and Raine, 2002).

Another fear related to searching for health 
information on the Internet is that patient-
doctor communication may get damage be-
cause patients suggest or try to press some 
approaches about their treatment that they 
learn from the Internet (Erdem and Harrison-
Walker, 2006). Some health related websites 
on the Internet do not provide certain sources 
and for this reason, most of the doctors think 
that they may not be reliable (Benigeri and 
Pluye, 2003; Eysenbach and Jadad, 2001). 
To overcome this issue, Erdem and Harri-
son-Walker (2006) suggest doctors to reveal 
healthcare information in their areas on their 
own websites which they need to keep up-
dated, and on which their patients can ask 
them questions interactively. This way, both 
the patients would derive correct and credible 
health information from the Internet, and also 
the doctors would decrease the appointments 
of their patients. 

However, e-Health literacy can also be very 
useful if its potential is rightly managed. 
First of all, the Internet’s ability to provide 
customized information for individuals’ spe-
cific needs makes it more effective. More-
over, platforms of online support groups, 
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chat rooms and user-initiated searches that 
e-Health communication provides make it 
interactive, participatory and thus, more per-
suasive. Third, the interactivity brought by 
new media lets patients to engage with and 
share their health concerns (Neuhauser and 
Kreps, 2003). Online support groups of pa-
tients with the same illnesses empower the 
patients (Akerkar and Bichile, 2004). The 
Internet is an interactive tool that facilitates 
communication among people through cy-
ber-communities like online support groups. 
Such platforms let the information to be 
shared among patients and help them to em-
power each other. It also makes patients more 
ready for meeting their doctors and able to 
ask critical questions (Korp, 2006). Fox and 
Rainie (2002) found that 55% of the patients 
made a pre-search about their illnesses before 
seeing their doctors. Patients who search for 
health information on the Internet declared 
that this way they understand their illness 
better and feel more confident in commu-
nicating with their doctors (Ahmad et al., 
2006). Patients also feel more content about 
the health service they get from their doc-
tors when they feel they are informed about 
their illness enough (Öztaş et al., 2016: 31). 
In this case, the help of giving information 
through the Internet can increase patients’ 
contentment with their doctors. The Internet 
also helps patients to comply with prescribed 
treatment plans. When patients see the infor-

mation on the web, they tend to be more sure 
about their doctor’s suggestions. It helps the 
physician that the patients know some infor-
mation about their condition, easing the treat-
ment process by being more careful (Akerkar 
and Bichile, 2004).

As seen by its advantages, e-Health literacy 
is very useful for patients if it is rightly man-
aged. Apart from its general advantages, hav-
ing a good e-Health literacy is significant for 
patients with chronic illnesses like diabetes 
mellitus, obesity, hypertension, or arthritis. In 
this study, we specifically focused on diabe-
tes mellitus, because it is a long-term chronic 
illness that requires very good knowledge 
and constant control.

E-HEALTH LITERACY and  DIABETES 
MELLITUS

By searching for health information on the 
web, consumers educate themselves about 
their body, their disease and the medicine they 
are using (Neuhauser and Kreps, 2003). Also, 
patients with chronic diseases like diabetes 
learn how to manage the conditions for their 
disease correctly (Ball and Lillis, 2001). GFK 
Turkey has conducted an online research in 
12 cities of Turkey with 220 patients of can-
cer, diabetes, and asthma; on how e-patients 
search for health information on the Internet 
(Bozkurt, 2012). By defining the concept of 
“e-patient” as patients who actively search 
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for health information on the Internet for their 
illnesses, they found that while using the In-
ternet for research, patients with chronic dis-
eases have the motivation of getting educated 
about knowing and learning, because they 
will have their illnesses for a long time.

Being one of the most important in these 
chronic illnesses, “Diabetes Mellitus” means 
that one’s body cannot produce insulin, or 
use it effectively, which leads to high glucose 
levels in the blood and damages the body in 
the long-term (International Diabetes Federa-
tion-a). For this reason, diabetes is an illness 
that requires constant care. Diabetes patients 
need to enact self-care behavior like adher-
ence to diet, exercise, checking glucose lev-
els, and properly taking their medication and/
or insulin to be able to successfully manage 
their illness (Cavanaugh, 2011; Wallston et 
al., 2007; Williams and Bond, 2002).

Some studies (e.g. Cavanaugh, 2011) suggest 
that most diabetes patients have low health 
literacy levels and this is directly related to 
their knowledge about the illness, their self-
efficacy and self-care behaviors. Improving 
diabetes knowledge is increasingly involving 
the computer-based technology.  Ziebland 
and Wyke (2012) point out to the fact that it 
helps patients with the chronic diseases like 
diabetes to read in online communities about 
what others in similar conditions with them 
are experiencing. Patients who get health in-

formation from social media can ease their 
concerns, and make better choices in their 
treatment options. They can get alerted about 
health issues, and improve their health liter-
acy. 

International Diabetes Federation found that 
there are 415 million people with diabetes 
around the world today, and there will be 
even 200 million more in 2040. In Turkey 
specifically, the latest nationwide research 
conducted by the government (Turkish Sta-
tistical Institute-b) demonstrates that 9% of 
the Turkish population had diabetes mellitus, 
with a double rate in women compared to 
men. Therefore, it is seriously necessary for 
the people in Turkey to have a high level of 
e-Health literacy. 

RESEARCH HYPOTHESES

Turkey has the third highest number (6.3 mil-
lion) of people with diabetes within the Euro-
pean region (http://www.diabetesatlas.org/). 
The report reveals that in 2013, 59.786 people 
died in Turkey because of diabetes or of other 
reasons related to diabetes (T.R.The Ministry 
of Health Public Health Institution of Tur-
key). Therefore, it is crucial for the patients 
of this chronic illness in Turkey to have high 
levels of e-Health literacy to be able to man-
age their health situation successfully. At this 
point, it is essential to highlight that most of 
the studies both around the world and in Tur-
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key focus on health literacy, whereas studies 
on specifically e-Health literacy are very rare. 
With regards to these aims and the literature, 
below are the hypotheses of this study:

H1: There is a difference between e-Health lit-
eracy levels of diabetes patients and healthy 
individuals.

H2: e-Health literacy levels of diabetes pa-
tients and healthy individuals differ in terms 
of gender.

H3: e-Health literacy levels of diabetes pa-
tients and healthy individuals differ in terms 
of education.

H4: e-Health literacy levels of diabetes pa-
tients differ in terms of their age.

H5: e-Health literacy levels of healthy indi-
viduals differ in terms of their age.

METHOD

This research has been conducted in many dif-
ferent cities of Turkey, between November 
2016 and January 2017. The sample consists 
of diabetes mellitus patients and healthy indi-
viduals (individuals with no chronic illness-
es). An online survey is formed and partici-
pants completed the questionnaire via a link 
of the survey. The data are obtained from 755 
people in total, 377 of which are patients of di-
abetes mellitus, and 378 of which are healthy 
individuals. Descriptive statistics are calcu-

lated in analyzing the data and obtaining the 
findings. Independent Samples T-Test is used 
in comparison of two independent groups, 
whereas One-Way ANOVA Test is used in the 
comparison of groups that are more than two. 
Finally, LSD Test is applied as a subsidiary 
to determine differences found via One-Way 
ANOVA Test.

MEASUREMENT SCALE

The survey used in this study consists of two 
parts. The first part includes questions asked 
to obtain the demographical characteristics 
of participants. Second part of the survey 
has questions to determine participants’ lev-
el of e-health literacy, which are taken from 
“eHEALS: The eHealth Literacy Scale” de-
veloped by Norman and Skinner (2006). Au-
thors have already checked the validity and 
reliability of the scale. The eHEALS scale 
basically measures people’s ability to use the 
Internet to search for health information, and 
their own perceptions about their ability to 
use the right sources and correctly evaluate 
them. Therefore, the scale we used in the cur-
rent study actually measures if people use the 
Internet to search for health information or 
not. Responses are measured by 5-Point Lik-
ert-type scale which includes “Strongly Dis-
agree”, “Disagree”, “Partly Agree”, “Agree”, 
and “Strongly Agree”. Cronbach’s Alpha co-
efficient calculated to determine the reliabil-
ity of this scale is found as 0.89, revealing 
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that the scale has high internal consistency 
and reliability. 

RESULTS

Results obtained from the analyses are shown 
below:

Table 1. Comparing the Level of e-Health Literacy

Variables N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed)

Diabetes patients 377 3.44 0.62
3.78 .000

Healthy Individuals 378 3.24 0.85

Table 1 shows the results of the analysis of 
comparing diabetes patients and health indi-
viduals. It is shown in the table that e-Health 
literacy levels of two groups reveal statisti-
cally meaningful (p<0.05) differences. Ac-
cording to the results, diabetes patients have 

higher e-Health literacy levels than healthy 
individuals. For more detailed information, 
differences are analyzed in terms of the vari-
ables of gender, education, and age. Results 
are shown below.

Table 2. Comparing the Level of e-Health Literacy In Terms of Gender

Gender N Mean Std. Deviation F Sig. Difference

DP1-Female 216 3.47 0.60

5.01 0.002

D P 1 > H I 1 , 
D P 1 > H I 2 ,  
DP2>HI1, 

DP2>HI2

DP2-Male 161 3.41 0.64

HI1-Female 245 3.25 0.79

HI2-Male 133 3.23 0.95

Table 2 has the results of the analysis in com-
paring the level of e-Health literacy of dia-
betes mellitus patients and healthy individu-
als in terms of gender. The table shows that 
e-Health literacy level reveals statistically 
meaningful (p<0.05) differences depending 
on the gender. According to the results, wom-

en with diabetes mellitus have the highest 
e-Health literacy level. The other difference 
is among healthy women and healthy men. 
Women with diabetes and men with diabetes, 
and also healthy women and healthy men do 
not reveal any statistically meaningful differ-
ences among themselves.
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Table 3. Comparing the Level of e-Health Literacy In Terms of Education

Education N Mean Std. Deviation F Sig. Difference

DP1-High School or 
Associate Degree 191 3.33 0.68

7.95 .000

D P 2 > D P 1 ,  
DP2>HI1,

DP2>HI2

DP2-Undergraduate or 
Higher 186 3.56 0.51

HI1-High School or 
Associate Degree 246 3.25 0.82

HI2-Undergraduate or 
Higher 132 3.22 0.90

Table 3 has the results of the analysis in com-
paring the level of e-Health literacy of diabe-
tes patients and healthy individuals in terms 
of education. The table shows that e-Health 
literacy level reveals statistically meaning-
ful (p<0.05) differences depending on edu-
cation. Results suggest that diabetes patients 
with undergraduate or higher education have 
the highest e-Health literacy level. E-Health 
literacy levels of diabetes patients with high 
school or associate degree and healthy indi-
viduals do not reveal any statistically mean-
ingful differences. Similarly, healthy individ-

uals do not reveal any statistically meaning-
ful differences among themselves in e-Health 
literacy, in terms of their education. 

Because diabetes mellitus is generally seen 
in older people, and because healthy partici-
pants of this survey are mostly young, we do 
not compare the e-Health literacy levels of 
these two groups. However, we compared the 
e-Health literacy levels of diabetes patients 
and healthy individuals among themselves 
and revealed the results of the analyses in 
Table 4 and Table 5 below.

Table 4. Comparing the Level of e-Health Literacy In Terms of the Age Groups of  
Diabetes Patients

Age Groups N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed)

40 and Younger 195 3.42 0.58
-0.69 0.49

41 and Older 182 3.47 0.65

Table 4 has the analysis results of comparing 
the e-Health literacy level of diabetes patients 

in terms of their age. According to the table, 
the level of e-Health literacy does not reveal 
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any statistically meaningful (p>0.05) differ- ences. However, diabetes patients who are 41 
or older have higher e-Health literacy.

Table 5. Comparing the Level of e-Health Literacy In Terms of the Age Groups of 
Healthy Individuals

Yaş Grupları N Mean Std. Deviation F Sig.

20 yaş ve altı 142 3.25 0.78

0.06 0.9421-30 172 3.24 0.85

31 ve üstü 64 3.21 0.98

Table 5 has the analysis results of comparing 
the e-Health literacy level of healthy individ-
uals in terms of their age. According to the 
table, the level of e-Health literacy does not 
reveal any statistically meaningful (p>0.05) 
differences. However, results show that as 
the age increases, e-Health literacy levels de-
crease.

DISCUSSION

In the current study we found (Table 1) that 
diabetes patients in Turkey have higher e-
Health literacy levels than healthy individu-
als, so, our first hypothesis is accepted. It 
is proven by the literature (Ishikawa et al., 
2008) that low functional health literacy, 
meaning patients’ traditional health education 
and knowledge (Nutbeam, 2000) is related to 
poor knowledge and poor management of 
diabetes, and leads to higher rates of diabetes 
complications. There are direct correlations 
between diabetes education, management of 
this illness, and health literacy (Kim et al., 

2004). As the new media technologies like the 
Internet appeared, search engines and web-
sites on this platform started to serve as pri-
mary tools to search for health information. 
Years ago, Zayim and Süleymanlar (2008) 
conducted a big research (in 23 cities of Tur-
key, with 8.616 participants) on patients with 
Chronic Kidney Disease. According to the re-
sults of this study, 87,7% of the participants 
declared that they did not know they could 
access health information from the Internet, 
and 91,4% declared that they did not use the 
Internet for health information. Tanrıöver et 
al. (2014) also found that 64,6% of the popu-
lation in Turkey generally have problematic 
or inadequate health literacy. 

Moreover, we found (Table 2) that levels of 
e-Health literacy among diabetes patients and 
healthy individuals reveal differences in terms 
of gender, which shows that our second hy-
pothesis is also accepted. Our results demon-
strate that women with diabetes mellitus have 
the highest e-Health literacy levels. That can 
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be explained by the fact that in Turkey, the 
rate of women with diabetes mellitus doubles 
the rate of men with diabetes mellitus accord-
ing to the findings of the Turkish Statistical 
Institute (b). Also, women search for health 
information from the Internet more then men 
(Turkish Statistical Institute, a).  Renahy et al. 
(2008) as well found that women use the In-
ternet more to search for health information. 

Furthermore, as shown in Table 3, e-Health 
literacy levels of diabetes patients and healthy 
individuals reveal differences in terms of 
their education level, which confirms our 
third hypothesis. In our results, diabetes pa-
tients with undergraduate or higher education 
levels have the highest e-Health literacy lev-
els. In line with that, Özer et al. (2012) found 
that academicians in Turkey highly (94%) 
use the Internet to search for health informa-
tion, although they do not exactly trust the 
sources on the web. Ozdemir et al. (2010) 
also claimed that the educational level is the 
most important factor that has an impact on 
health literacy. Finally, Tanrıöver et al. (2014) 
found that, health literacy level increases as 
the level of education increases. 

Many researches demonstrate that health lit-
eracy is associated with age, beside the level 
of education (Hsu et al., 2005; Paasche-Or-
low et al., 2005). Brodie et al. (2000) found 
that even though people older than 60 need 
more health information, only few (one in 

ten) of them use computer technologies to 
search for health information. We also found 
that as the age increases, e-Health literacy 
levels decrease. As shown in Table 4 and 5, 
e-Health literacy levels of diabetes patients 
and healthy individuals do not reveal any dif-
ferences in terms of age, which rejects our 
hypotheses 4 and 5. However, we found that 
diabetes patients who are 41 or older have 
higher e-Health literacy. This can be ex-
plained by the fact that in Turkey, half of the 
diabetes patients are between the ages of 40-
60 (T.R.The Ministry of Health Public Health 
Institution of Turkey). It is quite expectable 
for those worried about their health to use 
the Internet for obtaining health information 
more than others (Renahy et al., 2008).

Studies demonstrate that people who have 
limited access to these technologies are most-
ly those who suffer more from health dispari-
ties (Viswanath and Kreuter, 2007). Search-
ing for health information on the Internet 
is mostly a habit of those who are frequent 
and experienced Internet users (Renahy et 
al., 2008). Therefore, e-Health literacy goes 
hand in hand with media literacy. Accesibil-
ity, knowledge of using the correct sources 
for the information that is looked for, and the 
ability to evaluate the validity of that infor-
mation are critical for both concepts. In terms 
of using technology for the benefit of one’s 
or the society’s health as a whole, one must 
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have a real health literacy first. The ability to 
use technology for this purpose comes after. 

CONCLUSION

This study found that patients of diabetes 
mellitus have higher e-Health literacy than 
healthy individuals. Accordingly, to be able 
to improve e-Health literacy levels in the so-
ciety, physicians and more trusted institutions 
should release health information on social 
media platforms and their websites, as well 
as mobile applications should be developed 
further. Also, health information on the cy-
berspace must be controlled by the health 
professionals.

Even though it is a limitation that we con-
ducted our research with a limited number of 
participants, this study is significant in terms 
of revealing the differences in e-Health liter-
acy levels of diabetes patients and healthy in-
dividuals in Turkey. Further research should 
be conducted on a wider sample and on in-
dividuals with different chronic illnesses for 
comparative and more detailed findings. 
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2017 REFERANDUMUNDA YEREL BASINININ SİYASAL GÜNDEMİ: 
ELAZIĞ YEREL GAZETELERİ ÖRNEĞİ (1)

POLITICAL AGENDA OF THE LOCAL PRESS DURING 2017 
REFERENDUM: THE CASE OF LOCAL NEWSPAPERS IN ELAZIĞ

Adem DOĞAN
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Elazığ / Türkiye

 Öz: Amaç: Yerel basın, günümüzde internet teknolo-
jisinin gelişmesiyle birlikte alternatif bir medya haline 
gelmiştir.  Siyasal seçim süreçlerinde yerel basın, hem 
seçmenler için önemli bir bilgi kaynağı hem de siyasal 
kurumlar ve siyasal aktörleri için seçmenlere ulaşma 
imkânı sağlayan kitle iletişim aracıdır. 16 Nisan 2017 
referandumu her ne kadar bir anayasa değişikliği re-
ferandumu olmakla birlikte siyasal partiler ve seçmen 
tarafından bir siyasal tercih olarak değerlendirilmiştir. 
Siyasal gündem de bu çerçevede siyasal partilerin refe-
randum sürecindeki pozisyonları çerçevesinde biçim-
lenmiştir. İşte bu süreçte yerel basının siyasal gündemi 
de önemli bir değerlendirme konusu olmuştur.  Bu an-
lamda, bu çalışma referandum gibi toplumun tamamını 
ilgilendiren bir konuda yerel medyanın gündeminin in-
celemeyi amaçlamaktadır.   Yöntem: Bu çalışma kap-
samında referandum süreci içerisinde yerel basınının 
siyasal gündemi Elazığ ilinde günlük olarak yayınla-
nan Fırat, Günışığı, Haberkent ve Hakimiyet Gazeteleri 
örneğinde analiz edilmiştir. Çalışmada örneklem alınan 
bu dört yerel gazete içerik analizi yöntemiyle incelen-
miştir. Sonuç: Araştırma sonucunda yerel gazetelerin 
gündemini siyasal gündemin belirlediği ve birbirine 
benzer yayın politikası içerisinde yayın yaptıkları so-
nucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2017 Referandumu, Siyasal Gün-
dem, Medya Gündemi, Yerel Basın  

Abstract: Aim: Local press has become an alternative 
media with the recent developments in internet techno-
logy. Local press is an important source of information 
for voters and a mass communication tool enabling po-
litical actors to reach out voters. Although the referen-
dum on 16 April 2017 is for constitutional amendment, 
it is also considered as a political choice by political 
parties and voters. Political agenda is shaped within 
this framework around positions of political parties 
during the referendum period. The political agenda of 
the local press in this process has indeed become a sig-
nificant topic of assessment. In this sense, this study 
aims to examine the agenda of the local media on a 
topic that interests the whole society like the referen-
dum. Method: In the context of this study, the political 
agenda of the local press during the referendum period 
is examined through the cases of Fırat, Günışığı, Ha-
berkent and Hakimiyet newspapers that are published 
daily in Elazığ province. These four local newspapers, 
which are also taken as the sample of the research, are 
analyzed through content analysis. Conclusion: As a 
result of the research, it is found that the agenda of local 
newspapers is driven by the political agenda and they 
make their publication with similar publishing policies.

Key Words: 2017 Referendum, Political Agenda, Me-
dia Agenda, Local Press
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GİRİŞ

Yerel basın, şehirlerin ruhu olarak kabul 
edilmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme ve 
haberdar etme görevinin yanı sıra yönetilen 
ile yönetilenler arasında adeta bir köprü gö-
revi gören yerel basın demokrasinin yerelde 
güçlenmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. 
Yerel basın yerel sorunları ortaya çıkaran, ye-
rel sorunlar karşısında bölge halkını bilgilen-
diren, bilinçlendiren ve kamuoyu oluşturan 
araçlardır. Bu özellikleriyle yerel basın hem 
demokratik sistemin işleyişine hem de illerin 
gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 
Bireylerin yaşadıkları yöreyle ilgili daha fazla 
bilgi almak istemeleri ve bilgiyi sunan kay-
nakları yoğun bir şekilde takip etmeleri yerel 
basını alternatif bir medya haline getirmiştir. 
İnternet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, 
Gürcan ve Bekiroğlu’nun da (2007: 24) be-
lirttiği üzere, internet ortamı, alternatif medya 
için çeşitli imkânlar verebilmekte ve bu an-
lamda, kullanım amacına ve ölçüsüne bağlı 
olarak ideal bir ortam olabilmektedir. İnternet 
bu doğrultuda yerel basın açısından da alter-
natif kullanım olanakları ve avantajlar suna-
bilmektedir. Yerel basını hem yeni iletişim 
teknolojileri ile daha geniş kitlelere coğrafi 
ya da mekân sınırı olmadan ulaşma imkânına 
sahip olması hem de bireylerin kentleriyle il-
gili daha fazla bilgi alma eğilimi içerisinde 
olmaları dolayısıyla alternatif bir araç haline 
gelmiş ve önem düzeyi daha da artmıştır.

Medya, işlevleri ve etkileri ile bireylerin ya 
da toplumların sosyal yaşamlarına, tercihleri-
ne, siyasal duruşlarına,  bilgilenme süreçleri-
ne, kanaatlerine yön veren bir referans aracı-
dır. Bu durum ulusal basın için olduğu kadar 
yerel basın için de geçerlidir. Bu nedenle si-
yasal kurumlar ya da siyasal aktörler yerel ba-
sının kamuoyunu yönlendirme ya da etkileme 
gücünden yararlanmak istemektedir. Bunun 
içinde yerel basını özellikle seçim süreçle-
rinde etkin bir şekilde kullanarak, seçmenleri 
hem bilgilendirme hem de siyasal tercihlerini 
etkilemeyi hedeflemektedir.

Bu çalışma, 16 Nisan Referandum sürecin-
de yerel basında siyasal gündemin medyada 
temsili incelenmektedir. Çalışma kapsamın-
da Elazığ’da yayın yapan dört günlük gazete 
Fırat, Günışığı, Haberkent ve Hâkimiyet Ga-
zetelerinin referandum sürecindeki yayınları 
içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.

ALTERNATİF BİR MEDYA OLARAK 
YEREL BASIN

Ana akım medya ve alternatif medya ayrımı 
özellikle küreselleşmenin boyutlarının geniş-
lemesi, demokratikleşme bilincinin gelişme-
si, iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler-
le birlikte daha fazla gündeme gelmeye, daha 
fazla konuşulmaya ve tartışılmaya başlamış-
tır. 

Kavram olarak ele alındığında, alternatif 
medya küçük azınlıkların görüşlerini yayan 
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medya olarak ya da yaygın olarak bilinen 
ve tüketilen medyanın karşısında olan, ona 
alternatif üretim yapan medya olarak tanım-
lanabilir (Aydoğan ve Kınık, 2012: 63). An-
cak, bu tanım azınlık ve karşıtlık gibi kavram 
çerçevesinde bir tanımlamadır ki, bu tanım-
lama alternatif medyayı ifade etmede yeterli 
olmadığı gibi aynı zamanda “öteki” konumu-
na yerleştirmektedir. Oysaki alternatif medya 
önemli özelliklerinden biri spesifik toplu-
luklara yönelik yayın yapmasıdır ev bunları 
azınlık kavramı nitelemek doğru değildir. 

Alternatif medya kavramına ilişkin bir baş-
ka değerlendirme ise internet medyasıdır. 
Tuğla’ya göre (2014: 306) internet, yatırım 
maliyetlerinin görece ucuzluğu, esnek tem-
sil yeteneğiyle meşruiyet sorununu aşması 
ve teknolojik olarak frekans gibi kısıtlama-
lara bağlı olmaması nedeniyle gazeteciliğin 
önünde yeni ufuklar açabilecek kitle iletişim 
araçlarının başında gelmesi açısından önemli 
bir alternatif medya mecrası konumundadır. 
Bu yaklaşım alternatif medyayı açıklamada 
önemli bir gelişim olan iletişim teknolojile-
rindeki gelişimi dolayısıyla internet medya-
sının ortaya çıkması ve gelişmesine dikkat 
çekmesi bakımından önemlidir.

Alternatif medyaya ilişkin yaklaşımlara ba-
kıldığında dört çerçevede değerlendirmeler 
yapıldığını görmekteyiz. Aydoğan ve Kınık’a 
göre (2012: 67) bu yaklaşımlar şunlardır. Al-
ternatif medyaya yönelik yaklaşımlara daha 

yakından bakıldığında, birinci yaklaşımın 
alternatif medyayı paylaşılan bir çıkar ya da 
amaç etrafında örgütlenmiş, interaktif iletişi-
min elektronik ağ toplulukları olarak değer-
lendirdiği görülür. Alternatif medya konusun-
daki ikinci yaklaşım, alternatif medyayı ana 
akım medyanın karşı hegemonik eleştirisi 
olarak görür. Bu nedenle, ikinci yaklaşım bu 
iki medya türü arasındaki ayrımı vurgular. 
Üçüncü yaklaşım, alternatif medyayı sivil 
topluma bağlamaktadır. Gerçekten de piyasa 
ve devletten bağımsız olan alternatif medya 
sivil toplumun önemli bir parçasıdır. Dördün-
cü yaklaşım ise alternatif medyanın sivil top-
lumun için dönüm noktası olmasıdır. Ayrıca, 
bu yaklaşımda alternatif medyanın ele geçi-
rilemez oluşu, piyasa ve devlet ile karşılıklı 
ilişkileri ve bağlantıları ile ilgili olan rizoma-
tik anlayış söz konusudur.

1990’lı yılların başında ise alternatif medya, 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de interne-
tin kullanım alanlarının genişlemesiyle ha-
ber siteleri üzerinden kendisine yaşam alanı 
bulmuştur. Ancak yerel medyayı alternatif 
medyaya dâhil eden görüşler de mevcuttur 
(Özdemir, 2016: 250). İnternet teknolojisinde 
gelişmeler yerel medyayı da etkilemiş hem 
global bir nitelik hem de alternatif bir medya 
haline getirmiştir. Gürcan ve Bekiroğlu’nun 
belirttiği gibi (2007: 29) internet ortamında 
yerini alan bir yerel basın için sınırların bu-
harlaştığını söylemek mümkün olmaktadır. O 
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yerel basının faaliyet gösterdiği yöreden olan 
ancak hayatın bir başka şehre ve hatta çok 
uzak dahi olsa dünyanın bir başka ülkesine 
sürüklediği bir insan, internet vasıtasıyla ye-
rel gazetenin sanal versiyonuna, yerel haber 
portalları ve yerel haber sitelerine ulaşabil-
mekte ve kendi kentinde, yöresinde yaşanan 
gelişmelerden haberdar olabilmektedir.

Bu değerlendirme ışığında yerel basını kavra-
mına ilişkin tanımlarda da yöre halkını bilgi-
lendirme, yöreye ait faaliyetleri duyurma, yö-
reye katkı sağlamanın yanında demokrasinin 
gelişmesine olan katkısı da ifade edilmekte-
dir.Yerel basını tanımlamada, yerel basının 
işlevleri çerçevesinde bir değerlendirmede 
bulunan Vural’a göre (1998:161)  yerel basın;   
“sınırlı dar ve tanımlanmış bir yörede- ki bu 
yöre yalnızca bir kent ya da bir kasaba da ola-
bilir- o yöre halkını bilgilendirmeye (haber-
dar etmeye), eğitmeye, eğlendirmeye ve yöre 
kamuoyunun serbest oluşumunu sağlamaya 
yönelik yayımcılık faaliyeti içinde bulunan, 
aynı zamanda yöre halkının iletişim kurumu 
özelliğini taşıyan araçlar ya da araçlar bütü-
nüdür.”  

Yüksel ise (1992:61) yerel basının günlük 
yaşama katkısına değinerek, “yerel basın, 
yaygın basının fazlaca ilgilenemediği ya da 
üzerinde fazla durmadığı yerel haber, sorun 
ve yorumlar dışında, en basit biçimde yöre-
deki faaliyetler, sinema programları, nöbet-
çi eczaneler, bölgesel hava durumu, yöreye 

özgü çeşitli sosyal, siyasal ve doğal olayların 
zamanı, yeri, içeriği gibi hususları duyurarak 
da vazgeçilmez bir hizmet sunmakta ve böy-
lelikle yöre halkının günlük yaşamını düzen-
lemesine katkıda bulunmaktadır” demektedir. 

Yerel medyanın yöreye katkılarını ve okur 
bilgilendirmesini vurgulayan Kayacan 
(1996:57) “yerel medya, haber bakımından 
yayınlandığı yöredeki olaylara ağırlık veren, 
yerel sorunları objektif ve doğru bir şekilde 
dile getirerek, yöresinde kamuoyu açısından 
etkili olabilen, yörenin kalkınması ve geliş-
mesi için çaba sarf eden, kendi mahallîndeki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal geliş-
meleri sağlıklı bir şekilde okurlarına aktara-
bilen yayın organlarıdır”  değerlendirmesinde 
bulunmaktadır. 

Yerel medya, internet teknolojilerindeki ge-
lişmelerin verdiği imkânlar sayesinde daha 
geniş bir kitleye mekân mefhumu gözetme-
den ulaşmaya başlamıştır. Bu durum da ye-
rel medyayı ana akım medyaya alternatif bir 
medya haline getirmiştir. Seçim süreçlerinde 
vatandaşlar kendi kentlerinde, yörelerinde 
yaşanan siyasi gelişmeler hakkında bilgi al-
mak amacıyla yerel medyayı takip etmekte, 
bu çerçevede ihtiyaç duydukları siyasal bilgi-
yi elde etmektedirler. 
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SEÇİM SÜREÇLERİNDE YEREL  
BASIN

Yerel basının alternatif bir medya haline gel-
mesiyle birlikte daha fazla bireye ulaşma 
imkânına kavuşmuştur. Diğer yandan, , küre-
selleşen dünyada aynı zamanda yerel değerle-
rin ve yerelin de değerlendiği kabul edilen bir 
gerçektir. Bireylerin yaşadıkları yöreyle ilgili 
daha fazla bilgi almak istemeleri ve bilgiyi su-
nan kaynakları yoğun bir şekilde takip etmele-
ri yerel medyanın önemi de arttırmıştır. 

Bu anlamda, yerel medyanın önemini bi-
len siyasal aktörler seçim süreçlerinde yerel 
medyayı etkin bir şekilde kullanarak seçme-
ni etkilemeye, tercihinin kendilerinden yana 
olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Siyaset 
kurumunun halka yani kamuoyu desteğine 
ihtiyaç duyması, vatandaşların ise; siyasal 
bilgilenme ihtiyaçlarını genellikle medya 
üzerinden karşılamaları, medyanın bu çerçe-
vede toplumu etkileme gücüne sahip olması, 
medyayı vazgeçilemez ve önemli bir aktör 
haline getirmiştir.

Siyasal gündem üzerinde etkisi olan unsurlar-
dan biri medyadır. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, medya ve siyaset arasında güçlü ilişki-
ler bulunmaktadır. Medya bir konuyu sürekli 
gündeme getirerek siyasal gündemi etkile-
yebilmektedir. Siyasetçiler, medyanın kamu 
üzerindeki etkilerini göz ardı edemeyecekleri 
ve yapmış oldukları çalışmaların medyada 

yer almasını isteyeceklerinden dolayı, medya 
ile sıkı ilişkiler içerisine girmektedirler (Ter-
kan, 2007: 566). Bu iki olgu arasındaki ilişki 
çeşitli boyutlarıyla tartışma konusu olmakla 
birlikte, demokratik siyasal sistem içerisinde 
etik kurallar çerçevesinde yürütülen bir ilişki 
her zaman için bir zorunluluk olarak değer-
lendirilmektedir.

Basın ile siyaset arasındaki ilişki her iki aktö-
rün de bir birlerine olan bağlılıkları/ihtiyaçla-
rı çerçevesinde ele alındığında demokratik sis-
tem içerisinde bir gereklilik olarak değerlen-
dirilmektedir. Taşdemir’e göre (2005: 178) 
basın ve siyaset arasında toplumun çıkarları 
doğrultusunda işbirliğinin bulunması demok-
ratik rejimlerde mutlaka olması gereken bir 
durumdur. Toplumun siyasetçilerini denetle-
mesi, gelişmeler hakkında bilgi alması basın 
yoluyla yapabileceği bir iştir. Basınında top-
lum adına siyasetçileri denetlemesi ve top-
lumun ihtiyacı olan bilgileri alabilmesi için 
siyasetçilere ihtiyacı vardır. Siyasetçilerinde 
icraatlarını ve gerekli gördükleri duyurumları 
topluma aktarabilmeleri için basına ihtiyaçla-
rı vardır. Bu karşılıklı gereklilik sadece seçim 
dönemleri için geçerli değildir. Ancak, seçim 
dönemlerinde siyasal aktörler basına daha 
fazla ihtiyaç duymaktadırlar.  

Basın bireylerin siyasi tutum ve davranışla-
rını, özellikle de oy verirken siyasi tercihle-
rini çok ciddi boyutlarda etkilemeyebilecek 
bir güce sahiptir (Arslan, 2006: 2). Bu güç, 
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siyaset kurumunun medyayı cazibe merke-
zi olarak görmesine ve onun etki gücünden 
yararlanma düşüncesine neden olmaktadır. 
Yerel basın, seçim süreçlerinde seçmenin 
siyasal davranışında etkisi olan araçlardan 
biridir. Yerel basın hem seçim öncesinde si-
yasi partilerin adaylarını ve politikalarını ye-
rel halka tanıtarak hem de seçim sonrasında 
seçilen yöneticilerin politikalarının, çalışma-
larının yerel halka duyurulmasını sağlayarak 
demokrasinin gelişmesinde yardımcı olur 
(Temel, Korkmaz vd, 2012: 128). Yerel de-
mokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkede 
demokratik standartların daha da yükselme-
sine katkı sağlar. 

Yerel basının önemli işlevlerinden biri de se-
çim dönemlerinde seçmenlere siyasal bilgi 
sağlamalarıdır. Yerel basın, seçim dönemle-
rinde milletvekilleri hakkında bilgiler ver-
mekte, icraatları eleştirmekte ve mahallî po-
litikalarla ilgili birçok malzemeyi halka sun-
maktadır. Sonuçta yerel basının bilgilendir-
mesi doğrultusunda, demokrasinin en önemli 
unsurlarından bir tanesi olan oy kullanma 
fonksiyonu yerinen getirilmekte ve bu nok-
tada yerel basın, demokratik sürecin sağlıklı 
işlemesine katkıda bulunmaktadır (Kalender, 
1999: 57-58).

Yerel basın, seçimlerin meydana geldiği ye-
rin gündemini seçimle ilgili haberleri sıklıkla 
sayfalarında işleyerek gündeme getirmekte-
dir (Nisan, 2014: 7). Siyasal partilerin seçim 

kampanya faaliyetleri, mitingler, salon top-
lantıları, ziyaretler vb. etkinlikler yerel basın 
aracılığıyla kamuoyuna ulaştırılarak, hem 
seçmenin bilgilendirilmesi hem de etkilen-
mesi hedeflenmektedir. 

Seçim zamanlarında yerel halkın oy vereceği 
parti yönünde ikna edilmesi için siyasal par-
tiler yerel medyayı yoğun olarak kullanma 
eğilimindedir. Kampanya döneminde, siyasal 
partiler ve adaylar kendilerini seçmene olum-
lu bir bakış açısı oluşturacak biçimde sunma 
yarışındadır. Bunu, reklam panolarıyla, gaze-
telere verilen tanıtımlarla, bayraklarla, açık 
toplantılarda gerçekleştirilen konuşmalarla 
ve bu toplantıların haber bültenlerinde yer al-
masıyla, televizyon kanallarında, partililerin 
ve akademisyen, gazeteci gibi sembolik seç-
kinlerin katıldıkları tartışma programlarıyla 
ve bir süredir, genel erişimi sınırlı da olsa in-
ternet ortamında yapılan tanıtımlarla gerçek-
leştirmektedirler (İnal, 2010: 252). Bütün bu 
faaliyetler içerisinde ağırlığı ise yerel basında 
yer alan haber, yorum ve köşe yazılarıdır. Ye-
rel basında yerel alan haberler seçmende nes-
nel bir algıya neden olduğu için daha etkili 
olduğu düşünülmektedir.

Yerel basın genelde sahiplerinin siyasal dü-
şüncesi, siyasal parti yakınlığı veya ideoloji-
sine uygun bir yayın politikası çerçevesinde 
yayın yapmaktadırlar. Bu durum tarafsızlık 
çerçevesinde önemli bir tartışma konusu ol-
duğu halde, yerel basının yaşadığı sorunlar 
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dikkate alındığında bazı hallerde yerel bası-
nın varlığını sürdürmesi için bir zorunluluk 
olarak da değerlendirilmektedir. Bu anlamda 
seçim süreçlerinde yerel basın sahiplerinin ya 
da yöneticilerinin siyasal görüşü, bakış açısı 
çerçevesinde bir yayın politikası ile yayınla-
rında ağırlıklı olarak belirli bir siyasi görüşe 
yer vermektedir. 

AMAÇ 

Ulusal medya gündemi ya da çeşitli konuların 
ulusal medyada temsili üzerine akademik ça-
lışma sayısı oldukça fazladır. Ancak, kavram-
sal çerçeve bölümünde de ifade edildiği üzere 
yerel basın günümüzde alternatif bir medya 
haline gelmiştir. Buna rağmen yerel medya 
temsili ya da yerel medya sunumu üzerine 
yapılan akademik çalışma sayısı oldukça sı-
nırlıdır. Bu anlamda, bu çalışma referandum 
gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir ko-
nuda yerel medyanın gündemini incelemesi 
bakımından önemlidir. 

YÖNTEMİ

Araştırmada içerik çözümlemesi yöntemi 
kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi fen bilim-
lerinden farklı olarak, gözlem yolu ile sosyal 
gerçeğe yönelik çıkarımları amaçlayan bir 
yöntemdir. (Gökçe, 1995: 15). Stone ve ark 

göre, içerik analizi, metin içinde tanımlanan 
belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız 
sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir araştır-
ma tekniğidir (Koçak ve Özgür, 2006: 22). 
Cartwright, içerik çözümlemesinin her türlü 
sembolik davranışın betimlenmesinde ve içe-
riğinin analizinde kullanılan sistematik, nicel 
ve nesnel bir yöntem olduğunu belirtmektedir 
(Bilgin, 2000: 2-3). 

Bu çalışma kapsamında Elazığ’da günlük 
yayın yapan tüm gazeteler (dört gazete) in-
celenerek şehirdeki yerel gazeteler bütüncül 
bir çerçevede analiz tabi tutulmuştur. Bu kap-
samda, Elazığ’da günlük olarak yayınlanan 
Fırat, Günışığı, Haberkent, Hâkimiyet gaze-
telerindeki referandum haberleri ve 2017 yı-
lının 1-15 Nisan tarihleri arasındaki yayınları 
incelemeye tabi tutulmuştur. 

Bu çalışma kapsamında incelenen gazeteler-
deki haberler; konumu, sunumu, vesilesi, ya-
yımlandığı sayfa, kaynağı, niteliği, yönelimi, 
anayasa değişiklik paketi ile olan ilgi düzeyi 
değişkenleri ile değerlendirilmiş ve buna uy-
gun olarak kodlanmıştır. Kodlama aşamasın-
dan sonra veriler SPSS 16.0 istatistik paket 
programına aktarılarak frekans analizleri ve 
ki kare testleri yapılmıştır.
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İÇERİK ve BULGULARIN ANALİZİ

Tablo 1. Gazetelere Göre Haber Dağılımı

Gazeteler f %

Fırat 25 23.4

Hâkimiyet 27 25.2

Haberkent 28 25.7

Günışığı 28 25.7

Toplam 107 100

Araştırma kapsamında Fırat, Hakimiyet, Ha-
berkent, ve Günışığı gazetelerinin 1–15 Ni-
san tarihli nüshaları incelenmiştir. Referan-
dum sürecinde gazetelerde yayınlanan haber 
sayısı Tablo 1’de yer almaktadır. Günlük ola-
rak yayınlanan dört yerel gazetede incelenen 
zaman süreci içerisinde anayasa referandumu 
ile ilgili olarak toplam 107 haber yayımlan-
mıştır. Elde edilen verilere göre referandum 
sürecinde belirlenen sınırlılıklar dâhilinde en 
çok haber (28 haber ile)  Haberkent ve Gü-
nışığı yayınlamıştır. Fırat Gazetesi 25, Ha-
kimiyet 27 haber yayınlamıştır. Referandum 

süreci ile ilgili olarak gazetelerde yer alan 
haberlerin niceliksel olarak yoğunluğu refe-
randumun ve referanduma bağlı olarak şekil-
lenen gündemin gazeteler tarafından ne ölçü-
de önemsendiğini ortaya koymaktadır. Her 
ne kadar yerel gazetelerde yayımlanan haber 
sayısı bir birilerine yakın olmakla birlikte 
Haberkent ve Günışığı gazetelerinin referan-
dum haberlerine daha çok yer vererek süreci 
diğer gazetelere göre daha çok gündeme ge-
tirmiştir. Fırat Gazetesi, diğer gazetelere göre 
sayfalarında referandum haberlerine daha az 
yer vermiştir. 
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Tablo 2. Gazetelere Göre Haberlerin Yayınlandığı Tarih

Tarih Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

1 Nisan 1 4.0 1 3.7 1 3.6 1 3.6 4 3.7

3 Nisan 2 8.0 1 3.7 2 7.1 2 7.1 7 6.5

4 Nisan 2 8.0 1 0.0 1 3.6 2 7.1 6 4.7

5 Nisan 2 8.0 2 7.4 1 3.6 3 10.7 8 7.5

6 Nisan 2 8.0 3 11.1 2 7.1 2 7.1 9 8.4

7 Nisan 3 12.0 3 11.1 2 7.1 3 10.7 11 10.3

8 Nisan 3 12.0 3 11.1 1 3.6 2 7.1 10 9.3

10 Nisan 3 12.0 2 7.4 3 10.7 3 10.7 11 10.3

11 Nisan 1 4.0 3 11.1 3 10.7 2 7.1 9 8.4

12 Nisan 1 4.0 2 7.4 3 10.7 2 7.1 8 7.5

13 Nisan 1 4.0 2 7.4 3 10.7 2 7.1 8 7.5

14 Nisan 1 4.0 2 7.4 3 10.7 2 7.1 8 7.5

15 Nisan 3 12.0 2 7.4 3 10.7 2 7.1 10 9.3

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Tablo 2’de referandum haberlerinin yerel 
gazetelerde yayınlandığı tarihler yer almak-
tadır. Dört gazetede 15 gün boyunca birinci 
sayfada referandum haberlerine yer vermiştir. 
Gündemin referandum süreci etrafında şekil-
lendiği bir dönemde tüm gazeteler referan-
dum gününe yaklaştıkça birinci sayfada daha 
fazla referanduma yer verdikleri görülmüş-
tür. Referandum haberlerine en az yer veren 
Fırat Gazetesi, referandumdan bir gün önce 
konuyu en çok gündeme getiren gazete ol-

muştur. Haberkent Gazetesi, özellikle son 6 
günde referandumla ilgili haber sayısını üçe 
çıkmış, Hakimiyet ve Günışığı Gazeteleri ise 
ağırlıklı olarak günde iki habere sayfalarında 
yer vermiştir. Bu bulgulara göre referandum 
sürecinin son 15 gününde yerel gazetelere re-
ferandumla ilgili haberlerin sürekli olarak yer 
alarak, referandum gündemini okuyucularına 
taşıdıkları görülmektedir. 
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Tablo 3. Gazetelere Göre Haberlerin Vesilesi

Haberin
Vesilesi

Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

Basın toplantısı 5 20 5 18.5 13 46.4 13 46.4 36 32.7

Miting 6 24 11 40.7 6 21.4 5 17.9 28 26.2

Diğer 14 56 11 40.7 9 32.1 10 35.7 43 41.1

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Siyasal seçim süreçlerinde medyanın en 
önemli haber kaynakları siyasal partiler ya 
da siyasal aktörlerin (il Başkanı, Milletvekili, 
Belediye Başkanı vb) yaptıkları faaliyetler, 
toplantılar ve ziyaretlerdir. Bu tür faaliyetler 
vesilesi ile siyasal gündem, medya gündemi-
ni oluşturmakta ve kamuoyu çalışmalar ile 
süreç hakkında bilgilenmektedir. 

Gazetelerin yayınladığı haberlerin vesilesi üç 
kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar, basın 
toplantısı, miting ve diğerdir. Diğer kapsa-
mında referandum gündemine ilişkin özel 
haber ve röportajlar yer almaktadır. Tablo 
3’te yer alan verilere göre referandum ha-
berleri Haberkent ve Günışığı gazetelerinde 

çoğunlukla basın toplantısı şeklinde olurken; 
Hâkimiyet Gazetesinde siyasi partilerin yap-
tığı mitinglerin haberleri daha fazla yer aldı-
ğı görülmüştür. Ayrıca Fırat Gazetesinde ise 
bunlardan farklı olarak diğer kategorisi örne-
ğin sanatçı ve akademisyenlerin referanduma 
ilişkin düşüncelerini paylaşması haberlerinin 
3/2’sini oluşturmaktadır.

Bu bulgulara göre, yerel gazeteler bir yandan 
siyasal kampanya çerçevesinde gerçekleşen 
faaliyetlere haberlerinde yer verirken diğer 
yandan toplumun farklı kesimleriyle yapıl-
mış özel haber ve röportajlara sayfalarında 
yer vermişlerdir. 
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Tablo 4. Gazetelere Göre Haberlerin Yayınlandığı Sayfa

Haberin 
sayfası

Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

1. sayfa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1+ iç sayfa 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100

Medyanın gündemi içerisinde öne çıkan ha-
berler önemli olarak değerlendirilmektedir. 
Bir başka ifadeyle medya gündemi kamuo-
yunun da gündemini belirlemektedir. Bu an-
lamda, yerel gazetelerin birinci sayfalarında 
verilen haberler önemli olarak değerlendiril-
mektedir. Referandum sürecinde Elazığ yerel 
gazeteleri referandum haberlerine birinci say-
fada yer vermiş, detaylarına ise iç sayfalarda 
yer ayırmıştır. 

Buna göre, referandum haberleri gazetelerde 
geniş yer bulmuş, hem birinci sayfalarda hem 
de iç sayfalarda okuyucuya bilgi sunulmuş-
tur.  Haberin yayınlandığı sayfa ile gazeteler 
arasında herhangi bir farklılık bulunmamak-
tadır, İncelenen dört yerel gazetede referan-
duma ilişkin haberleri gazetenin birinci say-
fasında değerlendirmiş, iç sayfalarında ise bu 
haberlerin ayrıntılarına yer verilmiştir. 

Tablo 5. Gazetelere Göre Haberlerin Konumu

Haberin konumu Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

Sürmanşet 12 48.0 12 44.4 10 35.7 10 35.7 44 41.2

Manşet 4 16.0 13 48.1 10 35.7 10 35.7 37 33.6

Diğer 9 36.0 2 7.4 8 28.6 8 28.6 27 25.2

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0
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Referandum haberlerinin gazetelerin birin-
ci sayfasının hangi konumunda yayınlandığı 
Tablo 5’te yer almaktadır. Elde edilen bul-
gulara göre Fırat, Hakimiyet gazeteleri ile 
Haberkent ile Günışığı gazeteleri yayınladığı 
haberler içerisinde sürmanşette yer alan ha-
ber sayısı aynı orandadır. 

Bununla birlikte tüm gazeteler sürmanşetten 
referandum haberi yayınladığı görülmekte-
dir. Referandum haberlerinin manşetten ve-
rilmesi ise Hakimiyet, Haberkent, Günışığı 
gazeteleri birbirine yakın oranlardadır. Fırat 
Gazetesi ise 15 günlük süre zarfında sadece 4 
gün manşet olmuştur. En çok dikkat çeken ise 

Hakimiyet gazetesi 3 gün hariç diğer bütün 
günler referandumu manşetten duyurmuştur. 
Sürmanşet ve manşet haberlerin dışında bi-
rinci sayfadan verilen haberlerin genellikle 
manşet altı veya manşet kenarında verildiği 
görülmektedir. 

Bu bağlamda incelenen gazetelerin tamamı-
nın referandum haberlerinin çoğunluğunu 
manşet altında verdiği tespit edilmiştir. Sür-
manşet ve manşetin dikkat çekme açısından 
en önemli konumlar olduğu dikkate alınırsa 
referandum haberlerini en önemli gündem 
maddesi halinde düşünen gazetenin Hakimi-
yet olduğu anlaşılmıştır.

Tablo 6. Gazetelere Göre Haberin Sunumu

Haberin sunumu Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

Metin 2 8.0 0 0.0 5 17.9 5 17.9 12 10.3

Metin+ Görsel 23 92.0 27 100.0 23 82.1 23 82.1 95 89.7

Toplam 25 100.0 100.0 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Habere verilen önemi gösteren en önemli un-
surlardan biri de haberin metninin yanında 
habere ilişkin görsellerin de kullanılmasıdır. 
Bu, hem haberin kapladığı alanı hem de ha-
berin görsel unsurlarla dikkat çekme oranını, 
gerçekliğini, inandırıcılığını artırmaktadır. 

Gazetelere göre haberin sunumunu gösteren 
Tablo 6’da da görüldüğü gibi gazetelerin ta-
mamının genel eğiliminin haberi görsel unsur-
larla birlikte sunmak olduğu anlaşılmaktadır. 
Günışığı ile Haberkent gazeteleri 28 haberden 
sadece 5 haberde görsel kullanmazken; Fırat 
Gazetesi sadece 2 haberinde görsel kullanma-
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mıştır. Hâkimiyet gazetesi ise tüm haberlerde 
görsel kullanımına önem vermiştir.

Bu anlamda, referandum sürecinde yerel ga-
zeteler haberlerinde ağırlıklı olarak görsel 

öğeler kullanarak, haberin etkinliğini artır-
mayı hedeflemişlerdir. Belirtmekte yarar gö-
rülmektedir ki, haberle birlikte görsel unsur 
kullanımı tasarım açısından da önemlidir ve 
sayfa tasarımına yardımcı olmaktadır.

Tablo 7. Gazetelere Göre Haberin Kaynağı

Haberin kaynağı Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

AK Parti 9 36.0 12 44.4 13 46.4 8 28.6 42 38.3

CHP 4 16.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.7

MHP 4 16.0 7 25.9 5 17.9 2 7.1 18 16.8

  SP 3 12.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8

Akademisyen 1 4.0 4 14.8 6 21.4 9 32.1 20 18.7

Diğer 4 16.0 4 14.8 4 14.3 9 32.1 21 19.6

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Gazetelere göre yayınlanan haberlerin kay-
naklarının yer aldığı Tablo 7’den de görüldü-
ğü gibi gazetelerin referandum haberlerinde 
ağırlıklı olarak siyasal partilerin olduğunu 
görmekteyiz. Bunun yanında akademisyen, 
stk başkanı ve kanaat önderleri diğer haber 
kaynakları arasında yer almaktadır. 

Seçim süreçleri ağırlıklı olarak siyasal par-
tilerin faaliyetlerinin öne çıktığı, gündemde 
olduğu bir süreç olması dolayısıyla yerel ba-
sının gündeminde de ağırlıklı olarak siyasal 
partilerin faaliyetleri yer almakta, haber kay-

nakları siyasal partiler olmaktadır. Fırat Ga-
zetesi AK Parti, CHP, MHP, SP gibi partilerin 
faaliyetleri, ziyaretleri, değerlendirmeleri ha-
berleştirirken, Hakimiyet, Haberkent, Günı-
şığı gazeteleri sadece AK Parti ve MHP’nin 
faaliyet ve etkinliklerinden hareketle yapılan 
haberleri yayınladığı anlaşılmaktadır. 

Fırat Gazetesi ise haberlerinde farklı partile-
rin faaliyet ve değerlendirmelerine yer ver-
miştir. Günışığı Gazetesi haberlerinin büyük 
bir kısmını (% 64.2) sanatçı ve kanaat ön-
derleri olarak nitelendirilebilecek kişilerin 
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değerlendirmelerine ayırmıştır. Genellikle 
sanatçı, sporcu ve çeşitli kesimlerden kanaat 

önderlerinin referanduma ilişkin kararlarının 
bu haberlere konu olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Gazetelere Göre Haberin Niteliği

Haberin Niteliği Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

  Açıklama 3 12.0 9 33.3 6 21.4 7 25.0 25 23.4

İddia 1 4.0 2 7.4 1 3.6 3 10.7 7 6.5

Eleştiri 8 32.0 0 0.0 0 0.0 1 3.6 9 8.4

Bilgilendirme 6 24.0 1 3.7 0 0.0 0 0.00 7 6.5

Beklenti 5 20.0 9 33.3 12 42.9 7 25.0 33 30.8

Vaat 2 8.0 6 22.2 9 32.1 10 35.7 27 24.3

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Gazetelere göre yayınlanan haberlerin nite-
likleri Tablo 8’de yer almaktadır. Buna göre 
eleştiri niteliğindeki haberlere Hakimiyet ve 
Haberkent gazeteleri hiç yer vermezken; Fırat 
Gazetesinin haberlerinin 3/1’ni bu tarz haber-
lerin oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle 
referandum sürecinde siyasi parti liderlerinin 
diğer parti liderlerini eleştirdiği söylemleri 
haberleştirilerek gündeme taşınmıştır. 

Böylelikle siyasal gündem içerisinde yer alan 
karşılıklı polemikler, referandum haberleri 

niteliğinde sunulmuştur. Siyasi parti liderle-
rinin özellikle mitinglerde diğer parti liderle-
rini eleştirdiği görülmüştür ancak söylemle-
rin büyük bir çoğunluğu referanduma ilişkin 
bilgilendirici, açıklayıcı ifadeler yok denecek 
kadar az yer almıştır. Gazeteler haberin ni-
teliği konusunda daha çok beklenti ve vaat 
yönünde yayın yapmışlardır. Yine siyasi par-
tilerin diğer partilerle ilgili geliştirdiği iddia-
ya dayalı söylemlerin haberlere sıklıkla konu 
olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 9. Gazetelere Göre Haberin Konusunun Yönelimi

Haberin Yönelimi Gazeteler Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

Evet 10 40.0 15 55.6 15 53.6 9 32.1 49 45.8

Hayır 9 36.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 8.4

Diğer 6 24.0 12 44.4 13 46.4 19 67.9 50 45.8

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Anayasa değişiklikleri “Evet” ve “Hayır” yö-
nünde iki seçenekten oluşmaktadır. Siyasal 
partiler seçmenleri kendi beklentileri nokta-
sında bu tercihe yönelik bir siyasal tercihte 
bulunması için kampanya yürütmektedir. Bu 
anlamda, gündem bu iki seçenek yönündeki 
değerlendirmelerden oluşmaktadır. Yerel ga-
zeteler bu iki seçeneğe ilişkin değerlendir-
melerden her ikisini ya da birini haberlerinde 
yayın politikası çerçevesinde değerlendir-
mektedir. 

Bu açıdan referandumda ‘Evet’i savunan 
söylemlerin haberleştirilmesi durumunda 

Hakimiyet, Haberkent, Günışığı gazetele-
rinde ağırlıklı olarak görülürken, bunun tam 
tersi Fırat Gazetesinde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ söy-
lemlerinin oranları birbirine çok yakındır. Bu 
durum yerel gazetelerin kendi yayın çizgileri 
ve yayın politikalarıyla ilgili olduğu kadar, 
tarafların faaliyetleriyle ilgili olabilmektedir. 
Siyasi taraflardan biri çok daha fazla etkin-
lik/faaliyet yaparak gündemde daha etkin ve 
yoğun bir şekilde bulunabilirken, diğer taraf 
daha düşük düzeyli bir faaliyet/etkinlik ger-
çekleştirerek gündemde daha düşük düzeyde 
kendine yer bulabilmektedir.
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Tablo 10. Haberin Konusunun Referandum Paketinin İçeriği ile İlişkisi

Haberin  
İlişkisi

Gazeteler
Toplam

Fırat Hâkimiyet Haberkent Günışığı

f % f % f % f % f %

Doğrudan 2 8.0 1 3.7 1 3.6 1 3.6 5 4.7

Dolaylı 12 48.0 14 51.9 15 53.6 14 50.0 55 50.5

Yok 11 44.0 12 44.4 12 42.9 13 46.4 47 44.8

Toplam 25 100.0 27 100.0 28 100.0 28 100.0 107 100.0

Referandum sürecinin basında yer alışına 
ilişkin ilk beklentinin haberler ile referandum 
değişiklik paketi içeriği arasında bir ilişkinin 
olmasıdır. Bu beklenti basının ‘bilgilendirme’ 
fonksiyonuna yönelik bir beklenti olarak de-
ğerlendirilebilir. Ancak yapılan araştırma so-
nucunda referandum paketinin içeriğine iliş-
kin incelenen gazetelerde referandumda yapı-
lacak anayasa değişikliğinin hangi maddeleri 
kapsadığına yönelik bilgilendirici haberlerin 
yapılmadığı, bunun yerine referandumla ilgili 
aktüel gelişmelerle ilgili ‘bilgilendirme’ ya-
pıldığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi yayınlanan ha-
berlerin referandum paketi ile doğrudan ilişki-
si olan haberler son derece azdır. Referandum 
haberlerin çoğunda dolaylı bir ilişki dikkat 
çekmektedir. Bu durum siyasal kampanya 
sürecinin gündemi ile ilgilidir. Referandum 
sürecinde haberlere konu olan siyasi partiler 
anayasa değişikliği içeriği dışında söylemler 
kullandıklarından dolayı yerel gazetelerde yer 

alan haberlerin içeriği de doğal olarak anayasa 
değişikliği içeriğinden oluşmamaktadır.

SONUÇ

Yerel basın, yaşadıkları sorunlara, içinde bu-
lundukları zorluklara rağmen, kentlerin ve 
yörelerin önemli bir kitle iletişim aracı ola-
rak varlıklarını devam ettirmektedir. Özellik-
le internet teknolojisinde yaşanan gelişme-
lerle birlikte daha fazla okuyucuya ulaşma 
imkânına kavuşan yerel basın alternatif bir 
medya haline gelmiştir. 

Seçim süreçlerinde yerel basın, siyasal parti-
lerin ve siyasal aktörlerin seçmenleriyle ileti-
şim kurmasında önemli bir araç olarak işlev 
görmekte, kamuoyunu/okuyucularını siyasal 
gündemle ve siyasal gelişmelerle ilgili bil-
gilendirmektedir. Ulusal medyanın gündemi 
ağırlıklı olarak siyasal partilerin genel mer-
kezi ekseninde şekillenmekte, yerel siyasal 
gelişmeler bu gündem içerisinde yer bulama-
maktadır. Yerel basın ise gündemini ağırlıklı 
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olarak yerel siyasal gelişmeler çerçevesinde 
şekillendirmektedir.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa de-
ğişikliği referandumu çerçevesinde yerel ba-
sının siyasal gündeminin değerlendirildiği bu 
çalışmada Elazığ ilinde günlük olarak yayın-
lanan dört yerel gazetenin 1-15 Nisan tarihle-
ri arasındaki yayınları analiz edilmiştir.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre yerel 
basının gündemi ile siyasal gündem örtüş-
mekte, siyasal gündemdeki gelişmeler ha-
berlerin ana konusunu oluşturmaktadır. Ya-
yınlana haberlerin vesilesinde iki temel olgu 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 
siyasal partilerin veya siyasal aktörlerin kam-
panya çalışmaları diğeri ise yerel gazetelerin 
gündeme ilişkin özel haber ve röportajlarıdır. 
Bu çerçevede, yerel basın bir yandan siyaset 
kurumunun değerlendirmelerini gündeme ta-
şırken diğer yandan sivil toplum kuruluşları, 
akademisyenler gibi toplumun farklı kesim-
lerinin siyasal gündeme ilişkin değerlendir-
melerini gündeme taşıyarak hem çok sesliliği 
sağlamakta hem de okuyucularını farklı ba-
kış açılarıyla bilgilendirmektedir. Bu anlam-
da, yerel basının demokrasinin gelişmesine 
önemli bir katkısının olduğu biz kez daha gö-
rülmektedir.

Anayasa değişikliği ile ilgili haberlerin girişi 
ilk sayfada manşet ya da sürmanşette, görsel 
unsurlarla birlikte kullanılarak gündemde ön 

sıraya taşınmakta, ayrıntılar ise iç sayfalarda 
verilerek okuyucular ayrıntılı bir şekilde bil-
gilendirilmektedir. Haberlerin kaynağını ise 
ağırlıklı olarak siyasal partiler oluşturmakta-
dır. Siyasal partilerin veya siyasal aktörlerin 
faaliyet ve değerlendirmeleri haberin konusu-
nu oluşturmaktadır.

Yerel basın referandum gündemiyle ilgili ha-
berlerinde kaynaklarının (siyasal kurumlar/
aktörler) değerlendirmelerinin de etkisiyle 
anayasa değişikliğinin içeriğinden daha ziya-
de günlük siyasal değerlendirmeleri haberle-
rine konu etmiştir. Sonuç olarak, yerel basın 
2017 referandumu sürecinde gündeminde si-
yasal gündeme yer vermiştir. Siyasal gündem 
medya gündemini oluşturmuştur. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction:Local press is an important source of information for voters and a mass commu-
nication tool enabling political actors to reach out voters, especially during political election 
periods. Although the referendum on 16 April 2017 is for constitutional amendment, it is also 
considered as a political choice by political parties and voters. Political agenda is shaped within 
this framework around positions of political parties during the referendum period. The political 
agenda of the local press in this process has indeed become a significant topic of assessment.
Local press continues to be an important mass communication tool for cities and regions despite 
difficulties they experience. Local press has started to reach out larger communities without any 
concern of space with opportunities provided by developments in internet technologies. As a 
consequence, local media has become an alternative to the mainstream media. Members of the 
public follow up with the local media to be informed about political developments in their own 
cities and region, and would be able to obtain the political information they needed within this 
framework. In this regard, political actors, who are aware of the importance of the local media, 
try to influence voters by effectively using local media during election processes and gain sup-
port of the voter in favor of their party. As politics as an institution require the people, in other 
words public support and members of the public satisfy their need for political information 
through media, and media having the power to influence the public within this framework have 
made local press an irreplaceable and significant tool.Local press functions as an important tool 
of communication between political parties, political actors and their voters during election 
periods, informing the public/readers about the political agenda and political developments. 
Since the agenda of the national media is predominantly shaped around the headquarters of the 
political parties, local developments are not being reflected in this agenda. However, local press 
shapes their agenda mainly around local developments. Aim: In this sense, this study aims to 
examine the agenda of the local media on a topic that interests the whole society like the referen-
dum. In the study, all local newspapers (four newspapers) in Elazığ, which are published daily, 
are analyzed with a holistic approach. Method: In this regard, news on referendum and publica-
tions between 1-15 April in 2017 in Fırat, Günışığı, Haberkent, Hakimiyet newspapers, which 
are published daily in Elazığ, are examined. These four local newspapers, which are also taken 
as the sample of the research, are analyzed through content analysis.Findings and Results: 
News that on the newspapers being analyzed within this study are evaluated through variables 
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of position, presentation, scope, the page of publication, source, characteristics, orientation, 
level of relatedness to constitutional amendment package and coded accordingly. After coding 
stage, the data is transferred to SPSS 16.0 statistics package program and frequency analysis 
is conducted.According to the findings obtained from the study, the agenda of the local press 
overlaps with the political agenda, developments in political agenda constitute the fundamental 
subject of the news. In the scope of the published news, there are two essential phenomena. The 
first is campaigns conducted by political parties or political actors, the other is the special news 
and interviews by local newspapers regarding the agenda. In this regard, the local press ensures 
multivocality, as well as inform readers with different perspective by proposing both the eva-
luations of politics as an institution for the agenda and considerations of different segments of 
the public such as non-governmental organizations and academicians.  In this sense, it is seen 
once again that the local press makes significant contributions to the development of democ-
racy.Within the period that is analyzed for the four local newspapers that are published daily, 
there are 107 published news regarding the constitutional referendum. All four newspapers 
had referendum news on their first page for 15 days. It is observed that in a period, which the 
agenda is shaped around the referendum process, all newspapers presented more referendum 
related news on their first page.The news regarding the constitutional amendments is prioritized 
on the agenda by being introduced in the header or sub-header on the first page, together with 
visual elements, readers are comprehensively informed by providing details with inner pages. 
The source of information is predominantly derived from the political parties. Activities and 
opinions of political parties or political actors constitute the subject of the news. In their news 
regarding the agenda of referendum, the local press mentions daily political considerations on 
their news rather than the content of the constitutional amendment, being under the influence 
of the considerations of their sources (political institutions/actors).Constitutional amendments 
are consisted of two choices as “Yes” and “No”. When political parties conduct a campaign to 
attract voters to make a political choice according to their own standpoint, the agenda is also 
consisted of the considerations about these two choices. Local newspapers evaluated the both 
of or one of the considerations regarding these two choices within their publishing policy. As 
a consequence, the local press included the politics in its agenda during the 2017 referendum. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL DUYARLILIĞI (1)

CULTURAL SENSITIVITY OF HEALTH EMPLOYEES

Nida KAHRAMAN1, Oya SANCAR2
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 Öz: Amaç: Kültürel duyarlılık; hastaların beklenti ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak hizmetlerin belirlenmesidir..  
Günümüzde kültürel duyarlılığın önemi sağlık sek-
töründe de belirgin şekilde fark edilmeye başlanmış, 
özellikle sağlık turizmi, göç, mültecilik gibi konular 
kültürel duyarlılığa daha fazla önem verilmesi gerek-
tiğini vurgulayan sosyal konular olmuştur. Uluslararası 
literatürde konunun önemi üzerine yapılmış çok çeşitli 
yayınlar bulunmakta iken Türkçe literatürde yapılan 
yayınlara bakıldığında sayıca oldukça az olduğu gö-
rülmektedir. Türkçe literatüre ve alana katkı sağlaması 
ve sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri için bilgi ve 
fikir vermesi açısından, amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Bu çalışma, İstanbul ilinde Kuzey Kamu Hastaneleri 
Birliğine bağlı 4 kamu hastanesinde toplam 247 sağlık 
çalışanına anket uygulanarak yapılmıştır, örneklem se-
çimi yöntemi kolayda örnekleme olmuştur.  Veri topla-
ma aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket, sos-
yal bilimlerde en çok kullanılan veri toplama aracıdır. 
Bu çalışmada kullanılan ölçek, Chen ve Starosta’nın 
geliştirdikleri  ve Türkçeye çevirisi Serap Bulduk ta-
rafından yapılan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğidir 
(Intercultural Sensitivity Scale ‐ISS). Bulgular: Sağlık 
çalışanlarının kültürel duyarlılığı 3,7181±,03187 bu-
lunmuştur. Sonuç: Sağlık çalışanının farklı kültürden 
gelen hastalara hizmet verme konusunda istekli olma-
sı, duyarlılığın göstergelerindendir. Sa ğlık çalışanının 
farklılıklarını tanıyıp, saygı duyması verilen hizmetin-
de kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, İletişim, Sağlık Hizmetle-
ri, Kültürel Duyarlılık, Kültürel Yeterlilik

Abstract: Purpose: Cultural sensitivity is the act of 
determining services in the light of patients’ expecta-
tions and requirements. Today, importance of cultural 
sensitivity is also prominent in health industry, and he-
alth tourism migration and asylum have become parti-
cular matters that highlight more importance is to be 
attached to cultural sensitivity. International literature 
contains quite different publications that stress impor-
tance of the matter, whereas literature published in 
Turkish is very limited in number. This study intends 
to contribute to Turkish literature and field, give infor-
mation and opinion for health professionals and execu-
tives. Method: A survey was carried out on 247 health 
professionals at 4 public hospitals affiliated with the 
Union of North Public Hospitals in Istanbul. Sample 
selection method is convenience sampling Survey tech-
nique has been used for the collection of data.  Survey 
is the most commonly used instrument for collection 
of data in social sciences. The scale used in this study 
is the ISS (Intercultural Sensitivity Scale) that was de-
signed by Chen and Starostan, and was translated to 
Turkish by Serap Bulduk. Finding: Cultural sensitivity 
of health professionals is found to be 3,7181±,03187. 
Conclusion: The fact that health professionals are wil-
ling to provide services to patients coming from diffe-
rent cultural backgrounds is one of the indicators for 
sensitivity. It also improves service quality if and when 
health professionals are aware of and treat differences 
with respect.

Key Words: Culture, Communication, Healthcare, Cul-
tural Sensitivity, Cultural Competence
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GİRİŞ

Küreselleşmenin de etkisiyle giderek farklı 
kültürlerden gelen topluluklar aynı coğraf-
yalarda yaşamaya başlamışlardır. Suriye’de 
başlayan savaş ve çatışmalı ortam sonucu bir-
çok Suriye’li vatandaş çoğunlukla ülkemizde 
ve diğer ülkelerde sığınmacı olarak yaşamını 
sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’ye 
göç eden Suriyeli sığınmacıların 5 Kasım 
2014 itibariyle 1,6 milyonu aştığı tahmin edil-
mektedir. Göçün başladığı 2011 yılından beri 
bir yandan ülkelerine geri dönen ya da Avrupa 
ülkelerine geçiş yapmaktadırlar. Sağlık hiz-
metlerine erişim 2014 yılından itibaren sığın-
macıların elde ettikleri bir haktır (İstanbul’da 
Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 
İhtiyaç Analizi Raporu, 2015:1-13). Ülkemiz, 
zaten aynı ulusun içinde farklı kültürlerin bir 
arada yaşadığı bir coğrafyadır. 

Kültür;  sağlığın sosyal belirleyicilerindendir.  
Dünya Sağlık Örgütü, 1990 yılında, Sağlığın 
Sosyal belirleyicileri komitesini kurmuştur. 
Komite sağlık hizmetlerine erişimin, sosyo-
kültürel eşitsizliklerle etkileşimini vurgula-
yan ve bu eşitsizliklerden mağdur olan top-
lumların sağlık ve sağlığa erişim sorunları 
için yerel ve küresel düzeylerde çözüm üreten 
çalışmalar yapıyor ( Terzioğlu, 2015: 108). 

Farklı kültürlerin sağlık ve sağlığın korun-
masının sürdürülmesine yönelik, hastalıkla-
rın önlenmesinde doğru davranışlarla ilgili 

bir dizi inanışları vardır.(Raines ve Morgan; 
2000; 167). Buna bağlı olarak sağlık ihtiyaç-
ları, davranışları değişebilir.  Leininger’a göre 
kültür; belirli bir grup insanın yaygın kollek-
tif inanışları, değerleri ve davranışlarının or-
tak anlayış ve kalıplarıdır. Bu nedenle kültür 
belirli bir yerde insanların ortak anlayış ka-
zanmasında yaşamsal bir faktör olarak görü-
lebilir . Kültür dinamik ve değişken bir süreç 
olduğundan dolayı tanımlamasının zor oldu-
ğu yaygın kabul görür. (Neil, 2000: 162-163).  
Markward ve arkadaşlarının (2000) tanımına 
göre; kültür; dünyayı ve kolektif yerimizi na-
sıl gördüğümüzü; kuşaklararası ilişkiler, so-
rumluluklar ve zorunluluklarımızı, farklı du-
rumlarda tercih ettiğimiz çözümlerin ne tür-
den olduğu, iletişim kurma ve problem çözme 
biçimimizi, topluluklar tarafından izin verilen 
veya meydana getirilen ilişkilerin, davranışla-
rın sosyal uygunluğunu belirleyen normlar ve 
inanışların yansıtılmasıdır (Sawrikar ve Katz, 
2014: 396).

Kültür ve sağlık arasında önemli bir ilişki 
vardır. Bireyin  yaşadığı kültür, sağlığa olan 
bakış açısını, sağlık inanışlarını ve davranış-
larını da belirlemektedir.  Sağlık bir insanın 
yaşayış biçiminden etkilenir. Dolayısıyla bir 
toplumun genel yaşayış biçimi, alışkanlık-
ları, gelenekleri, inanışları toplum sağlığına 
etkisi büyüktür. Özellikle inanışlar; sigara ve 
alkol kullanımı ile ilgili yazılı olmayan ama 
toplumca bilinen kısıtlamalar, oruç tutma, 
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yiyecek seçimi,  abdest ve banyo alışkanlığı 
tüm bunların sağlığın üzerinde etkisi vardır 
(Tortumluoğlu ve diğ., 2004: 3).

Sağlık çalışanlarının gözünden Suriye’li ço-
cukların sağlığı isimli (2015) çalışmada sağ-
lık çalışanları doktor ve hemşirelerle yapılan 
görüşmelerde, sağlık çalışanları Suriyeli has-
taları külfet/yük olarak değerlendirmişlerdir. 
Özellikle dil farklılığından yaşanan problem-
ler olduğunu, hastayı anlamakta zorlandıkla-
rını, tercüman olsa bile doğru mu çeviriyor, 
tam mı bu konuda emin olamadıklarını özel-
likle doğum esnasında hasta ile tam iletişim 
kuramadan sadece gülümseyerek iletişim 
kurabildiklerini ve dil farklılıklarından do-
layı tıbbi geçmişi öğrenemeden müdahale 
etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
(Terzioğlu, 2015:106). Bir kadının doğum 
olayını algılamasını etkileyen en önemli de-
ğişken kültürdür. Kültür, doğum yapan kadın-
ların kişisel tutumlarını, değerlerini ve kişisel 
ve kişiler arası deneyimlerin yorumlanmasını 
etkileyen normları sağlar (Raines ve Morgan, 
2000:169).    Sağlık çalışanlarının hizmet 
verdiği toplumun kültürel yapısını tanıma-
lı,   kültürel farklılıkları kabul etmeli, far-
kında olmalıdır.  Bu duyarlılıklar eşitsizlik, 
ayrımcılık oluşmaması açısından önemlidir. 
Hasta ile aynı dili konuşabilmek, beden dili-
ni algılayabilmek, engelli bir hastaya hizmet 
veriliyorsa engeline göre hizmeti planlamak, 

hastanın inanışlarına ve geleneklerine uygun 
sağlık hizmeti sunabilmek gereklidir. 

Uluslararası yardım amacıyla uygulanan sağ-
lık programları da farklı kültürlü toplumlara 
hizmet vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 
Uluslararası STK’lar tarafından çoğunlukla 
planlanmaktadır. Bu kuruluşlar batı değerle-
riyle az gelişmiş ülkelere insani ve sağlık yar-
dımında bulunmaktadırlar. Özellikle yapılan 
bir çalışmada ortaya koyulan örnekler bunu 
çok iyi ifade etmektedir. 1995 yılında, Kuzey 
Asya’da Tetanosa karşı başlatılan Birleşmiş 
Milletler Ajansları tarafından yönetilen bir 
sağlık programında tetanos aşısı ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılmasına rağmen genç 
hamile annelerden aşılama programına katı-
lım olmamıştır. Daha sonra neden katılımın 
olmadığı araştırıldığında bunun nedeninin o 
toplumda kayınvalidelerin ailede en yetkili 
kişi olmaları ve gelinleri için aşıyı fazla sıcak 
bulmaları ve bu sıcaklığın gelinlerine ve be-
beğe zarar verebileceğini düşündüklerinden 
dolayı programa katılmalarına izin verme-
mişlerdir. 1995 yılında Hırvatistan’da İsveç 
Kızıl Haçı tarafından çalıştırılan bir kampta 
çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 
1000 Müslüman Bosnalı kalmaktadır. Avrupa 
Birliği tarafından gönderilen yardımlarda, 
Müslümanlar için tabu yiyecek olan domuz 
eti bunun yanında çoğunluğunu ergenlerin 
oluşturduğu bir topluluğa hijyenik tampon 
göndermişlerdir. Uluslararası sağlık prog-
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ramlarında yardım edilecek bölgede yaşayan 
topluluğun kültürel özellikleri bilinmeli ve 
buna göre planlama yapılması gerekmektedir. 
(Neill, 2000: 167-168). Sağlık personelinin 
de hizmet verdiği bireylerin kültürünü tanı-
yamaması, iletişim çatışmalarına, eşitsizliğe, 
ayrımcılığa, ırkçılığa neden olabilir (Temel, 
2007: 94). Sağlık bakımı, kültürel veriler 
üzerine temellenmedikçe, sunulan tedavi 
eksik kalacaktır. Sağlık hizmetini verecek 
hekim, hemşire ve diğer sağlık personelleri 
bu bağlamda kendilerine düşecek sorumlu-
luğu almaları, en azından toplumun kültürel 
yapısını anlamaya çalışmaları gerekmektedir 
(Tortumluoğlu  ve diğ., 2004: 4).

Bazı kültürlerde hastaların kendi cinslerinden 
olan doktorla eşleşmesi yaygın kültürel bir 
pratiktir. Hastanın hekimi ile hasta memnuni-
yeti, çıktıları ve hekimin sözel olmayan ileti-
şim becerileri arasında ilişkisi olduğunu öner 
süren,  Amerika’da yapılan bir çalışmada; 
verilen bir örnek; “Hasta A,  Hindistan’dan 
Amerikaya göç ettiğinden beri check up yap-
tırmamış ve son 6 ay içinde de Doktor X’n 
hastası olmuştu. Kadın doktora muayene ol-
mak beklemediği bir durumdu, isteksiz ol-
masına rağmen doktoruna tek bir bakış atıp 
uyum sağlamaya çalıştı. Doktor hastasına çe-
şitli sorular sormaya başladı ama hasta pasif 
bir isyanla tek kelime ve heceleyerek yanıt-
ladı. Hasta kendi sağlık bakımını riske atmış, 
tıbbi geçmişi ile ilgili bilgi verme konusunda 

hataya düşmüştü. Hastanın fiziksel durumu 
iyi gözükmesine rağmen doktor onu tekrar zi-
yaret etmesi için teşvik eder. Bir kadın doktor 
ile eşleştirilmiş olmasına kızgın olan erkek 
hastanın, doktorun takip muayenesine git-
me niyeti yoktur. Bu örnek olay, hekimlerin 
nasıl hastaların sözsüz duygusal ifadelerinin 
kodlarını çözmede nasıl yetersiz kaldıkları-
nı, kültürel geçmişi farklı olan bir hastanın 
doktoruyla arasında oluşan memnuniyetsiz-
liğini göstermektedir. ABD’li hastalar ara-
sında etnik çeşitlilik artıkça, farklı kültürden 
gelen hekim hasta karşılaşmaları olağan hale 
gelmiştir. Aslında son demografik eğilimler, 
şuan ABD nüfusunun %25’ni oluşturan etnik 
azınlıklıkların 2050 yılında çoğunluk olaca-
ğını öne sürmektedir (Coelho ve Galan, 2012: 
1-2). Özellikle; bireyin kültürü, erken tanının 
önemini algılamayı, sağlık bilgisini, sağlık 
algısını, sağlık davranışlarını, hastalığı kabul-
lenmeyi, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı, 
sağlık personeli ile iletişim kurma biçimini, 
sağlık çalışanlarının rollerine ilişkin görüşle-
ri, beklentileri, sağlık bakımında önerilenleri, 
tedaviyi kabullenmeyi etkiler (Temel, 2011: 
45). 

Kaliteli sağlık hizmeti sunumu için kültürel 
farklılıkların dikkate alınması gerekir. Farklı 
kültürlerden gelen insanların sağlık bakım ih-
tiyaçları değişebilir. Kültürel farklılıklar açık 
bir ifade ile bütün insanlık için temel insan 
hakkı olarak kabul edilir. Bu nedenle; küresel 
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ve çok kültürlü topluluklar içinde kültürler 
arası duyarlılığa artan bir ilgi vardır. Sağlık 
çalışanlarının farklı kültürel geçmişli kişiler-
le etkileşimi esnasında hizmet verdikleri ki-
şilerin de  rahat ve etkili hissetmeleri gerek-
mektedir (Sevinç ve Uzun, 2015: 3401).

Kültürel engeller ve sosyo ekonomik engel-
ler kaliteli sağlık hizmetine ulaşmada farklı-
lıklar,  ayrımcılık sonucu oluşan eşitsizlikler. 
Sağlık durumu; etnik köken, cinsiyet  ve ırkla 
yakından bağlantılıdır. AHRQ (Agency for 
Healthcare Research and Quality) (2008)’a 
göre, sağlık hizmetinin kalitesi ve erişimdeki 
eşitsizlikleri yaratan faktörlerin en baskınları; 
etnik veya ırksal azınlık olma, sigorta temi-
nat eksikliği ve yoksulluktur (Loveseth ve 
Aldana, 2010: 362). Ortaya çıkan bu bu eşit-
sizlikler; özellikle sağlık hizmetlerinin kali-
tesini ve sağlık çalışanı ve hasta iletişimini 
olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde sığınma-
cılara 2014 yılından beri sağlık hizmetlerine 
erişim bir haktır. Dil sorunları, bilgilendiril-
memeleri ve prosedürlerle ilgili fikir sahibi 
olmadıkları için sağlık hizmetlerinden fayda-
lanamayan birçok sığınmacı söz konusudur. 
İstanbul’da yapılan araştırmalardaki müla-
katlarda birçok sığınmacı dil bilmediğini, 
devlet dairesine ve hastaneye hiç gitmediğini, 
ya da gidenlerin taleplerinin karşılanmadığı-
nı belirtmiştir (İstanbul’da Yaşayan Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeliler İhtiyaç Analizi 
Raporu, 2015: 13). Sağlık çalışanlarının hiz-

met verdiği hastaların dilini, sözsüz ifadeleri-
ni, tutumlarını, değerlerini anlaması ve kabul 
etmesi gerekmektedir. Buna göre sağlık çalı-
şanı kültürel yeterli olmalıdır. Hastanın anla-
yacağı düzeyde iletişimin yanı sıra, gelenek-
ler, aile durumu, sağlık okuryazarlığı düzeyi, 
sosyoekonomik statüsü, kültürün değerlendi-
rilmesi ve anlaşılması kültürel yeterlilik kap-
samındadır.  Sağlık hizmetlerindeki kültürel 
yeterlilik kültürel açıdan farklı grup hastalara 
karşı,  anlayış ve saygıyı içerir. İnanış ve de-
ğerlerle ilişkili olan sağlık,  kültürel farklılık-
ların kabul görmesine uygun hale getirilmesi 
sağlık hizmetlerinin ideal sonucudur. Güçlü 
doktor-hasta iletişimi kurabilmek, kararların 
paylaşımı, açık iletişim kültürel yeterliliğin 
hasta merkezli hizmet sunumunda anahtar bi-
leşenlerdir (Noe ve ark, 2014: 548). Kültürel 
yeterlilik sağlık hizmetleri içinde;  gruplar 
arasında, içinde kültürel benzerlik ve fark-
lılıklar için anlayış, memnuniyet ve saygı 
gösterilmesi için bir takım davranış, tutum 
ve politikaların belirlenmesidir. Sağlık çalı-
şanlarının kültürel yeterliliği ve duyarlılığı 
hasta memnuniyeti, tedavi bağlılığı ve sağ-
lık çıktıları ile pozitif ilişkilidir (Tucker ve 
diğ., 2013: 344). Kültürel yeterliliğin sağlık 
hizmetlerine etkisi çok olumludur. Sağlık 
personeli açısından mesleki hatalar azalır, 
ayrımcı davranışlar önlenir, etkili, güvenilir, 
ekonomik, kaliteli hizmet sunulabilir ve sağ-
lık kurumunun kullanma hızı artar.  Sağlık 
hizmetinin kültürel yeterli şekilde sunulması 
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hasta –sağlık çalışanı iletişimini olumlu yön-
de etkiler, hasta memnuniyetini ve tedaviye 
bağlılığı artırır, etnik ve ırksal eşitsizlikleri 
azaltır (Temel, 2011: 52; Owiti ve diğ., 2013: 
814, Na´poles ve diğ., 2010: 64). 

 Sağlık eşitsizliklerini azaltmak için; düşük 
gelirlilere ve etnik ve ırksal azınlıklara yöne-
lik sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılma-
sı, sağlık çalışanlarının kültürel duyarlılığı ve 
kültürel yeterliliğinin hasta merkezli olarak 
arttırılması önerilmiştir. Kültürel yeterlilik 
sağlık hizmetleri içinde;  gruplar arasında, 
kültürel benzerlik ve farklılıklar için anla-
yış, memnuniyet ve saygı gösterilmesi için 
bir takım davranış, tutum ve politikaların 
belirlenmesidir. Kültürel duyarlılık ise; has-
taların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
hizmetlerin belirlenmesidir (Tucker ve diğ., 
2013: 344) .  Kültürel duyarlılık; bir kişinin 
kendi kültürünün özelliklerini analiz etmeyi 
ve diğerlerine olan potansiyel etkisini analiz 
etmeyi gerektirir. Genellikle çok kültürlülük 
içinde kalan yaklaşımlar kültürel duyarlılık-
tır. (Oelke ve diğ., 2013: 368)

AMAÇ

Günümüzde kültürel duyarlılığın önemi sağ-
lık sektöründe de belirgin şekilde fark edil-
meye başlanmış, özellikle sağlık turizmi, 
göç, mültecilik gibi konular kültürel duyar-
lılığa daha fazla önem verilmesi gerekti-
ğini vurgulayan sosyal konular olmuştur. 

Uluslararası literatürde konunun önemi üze-
rine yapılmış çok çeşitli yayınlar bulunmak-
ta iken Türkçe literatürde yapılan yayınlara 
bakıldığında sayıca oldukça az olduğu gö-
rülmektedir. Yurtdışında, sağlık çalışanlarına 
kültürel duyarlılık eğitimleri verilmekte ve 
“Hasta Merkezli Kültürel Duyarlılık” kavra-
mı yerleştirilmektedir. Türkçe literatüre katkı 
sağlaması ve sağlık çalışanları ve sağlık yö-
neticileri için alana katkı sağlaması amacıyla 
bu çalışma yapılmıştır. 

KAPSAM

Araştırmamız sağlık alanında kültürel yak-
laşımlar üzerine odaklanmıştır. Kültürel 
Duyarlılık, Kültürel Yeterlilik konuları sağlık 
hizmetleri, sağlık çalışanları, hizmet alıcıları 
açısından ele alınmıştır. Kültürel farklılıklar 
bireylerin iletişim biçimlerini etkilemektedir. 
Farklı kültürlerin farklı beklentileri olmak-
tadır. Dolayısıyla sağlık çalışanının hizmet 
verdiği bireyin dilini bilmemesi, beden dili-
ni anlamaması iletişim çatışmalarına da yol 
açacaktır. Sağlık hizmetlerinin kültürel du-
yarlı planlanması, sağlık çalışanlarının kültü-
rel duyarlı veya yeterli seviyede bulunmaları 
hasta çıktılarına olumlu şekilde yansımakta, 
verilen hizmetin kalitesini arttırmaktadır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu bölümde, araştırmanın modeline, örnek-
lem seçimine, veri toplama aracına, verilerin 
çözümü ve yorumlanmasına ilişkin bilgiler 
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verilecektir.  Sağlık çalışanlarının  kültürel 
duyarlılık  seviyeleri ve bu kültürel duyar-
lılıklarının farklı değişkenlerle karşılaştırıl-
masını hedefleyen bu çalışma, tanımlayıcı 
çalışma niteliğindedir. Tanımlayıcı araştırma 
modellerinde temel amaç, inceleme konusu 
olan olayın, bu olayın değişkenlerini ve bu 
değişkenler arasındaki ilişki leri tanımlayarak 
ve bu tanımlamalara dayanarak ileriye dönük 
tahminler yapabilmektir. Bu tür araştırmalar-
da amaç değişkenler arası ilişkileri saptamak 
ve ana kütleye yönelik tanımlamaları gerçek-
leştirebilmektir (Kurtuluş, 2010: 20). Kültürel 
duyarlılık için belirlenen boyutlar bazında 
karşılaştırmalar yapılarak, sağlık çalışanları-
nın kültürel duyarlılıkları ölçümlenmeye ça-
lışılmıştır. Bu çalışma, İstanbul ilinde Kuzey 
Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 4 kamu 
hastanesinde toplam 247 sağlık çalışanına an-
ket uygulanarak yapılmıştır, örneklem seçimi 
yöntemi kolayda örnekleme olmuştur.  Veri  
toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış-
tır. Anket, sosyal bilimlerde en çok kullanılan 
veri toplama aracıdır. Bu çalışmada kullanı-
lan ölçek, Chen ve Starosta’nın (2000) ge-
liştirdikleri  ve Türkçeye çevirisi Serap 
Bulduk tarafından yapılan Kültürler-
ara sı  Duyarlı l ık Ölçeğidir  (ntercultu-
ral Sensitivity Scale ‐ISS) (Bulduk ve diğ., 
2010: 25-31).Verilerin çözümlemesinde  
IBM SPSS Statistics 23.0 paket program kul-
lanılmıştır. Çalışmada öncelikle, doğrulayıcı 
faktör analizi yapılarak boyutlar belirlenmiş 

ve sonrasında boyutlar bazında güvenilirlik 
analizleri yapılmıştır.  Çalışmada değişken-
ler arası ölçümlemeleri yapmak üzere One 
Way Anova ve Bağımsız Örneklem T testi 
uygulanmıştır. Farklılık yaratan grupları be-
lirlemek için Post Hoc testlerinden biri olan 
Scheffe testinden yararlanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmanın İstanbul ilinde 4 kamu hasta-
nesinde çalışan sağlık çalışanlarına uygu-
lanmıştır. Araştırmanın nitel ve nicel olarak 
planlanmasına rağmen sağlık çalışanları ile 
planlanan odak grup görüşmeleri sağlık çalı-
şanlarının iş saatlerine denk geldiği için ger-
çekleştirilememiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Sağlık çalışanlarının kültürel duyarlılık düze-
yi nedir?

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

1. Kültürel duyarlılık ve demografik özellik-
ler arasında anlamlı ilişki var mıdır?

2. Farklı kültürden kişilerle bir arada yaşama 
isteği olan kişiler kültürel daha mı duyar-
lıdır?

3. Yabancı dil bilme, kültürel duyarlılık dü-
zeyini artırır mı?

4. Sağlık çalışanlarına yönelik kültürel du-
yarlılığı arttıran eğitimler verilmeli mi?
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ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

1. Kadınların kültürel duyarlılık seviyeleri 
erkeklere göre daha yüksektir.

2. Eğitim düzeyi Kültürel Duyarlılığı artırır

3. Farklı kültürlerden bireylerle bir arada 
olma isteği, kültürel duyarlılığı artırır.

4. Sağlık eğitimi esnasında öğrencilerin yurt 
dışı deneyimi yaşaması kültürel duyarlılık 
düzeyini artırır.

5. Yabancı dil bilen kişiler farklı kültürden 
kişilerle iletişimde daha isteklidir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Kültürel duyarlılık farklılıkların  geçerliliği-
ni kabul eder ve kişinin kendini keşfetmesine 
yüreklendirir fakat bireysel sağlık çalışanının 
dışarıdan bakmanın getirdiği objektifliği ve 
gücü odağında tutmayı sürdürür (Oelke ve 
diğ., 2013: 368). Kültürel duyarlılık; fark-
lı kültürlerin dinamiklerinin anlaşılmasıyla 
ilişkilidir,  farklı kültürlere karşı saygılı ve 
duyarlı olmayı gerektirir. Sağlık profesyo-
nelleri, sağlık hizmeti sundukları bireylerin 
davranışsal modeli ile ilişkili kültürel altya-
pıyı ve bu bireylerin sağlığı üzerindeki etki-
lerini değerlendirebilmeli, başka kültürlerin 
dinamiklerini anlayabilme yeteneğine sahip 
olmalıdır. Diğer bir yandan kültürel duyarlılı-
ğın gelişiminin olmaması sağlık çalışanlarını 
insanlara karşı yabancılaştırır (Meydanlioglu 
ve diğ., 2015: 1196).  Sağlık çalışanlarının ve 

sağlık hizmetlerinin kültürel duyarlı ve yeter-
li olması sağlık sistemindeki birçok problemi 
çözmektedir. Özellikle hasta memnuniyetin-
de artış sağlamaktadır. Bu olanda birçok mo-
del geliştirilmiş ve eğitimler düzenlenmiştir. 
Uygulanan kültürel duyarlılık modellerinin 
ve eğitimlerinin de olumlu sonuçları bulun-
maktadır. Tucker ve arkadaşları tarafından 
geliştirilen (2007) hasta merkezli kültürel du-
yarlı yaklaşım modeli geliştirilmiştir. Bu mo-
delle; hasta merkezli kültürel duyarlılık ile te-
davi bağlılığı, hasta memnuniyeti sonuçları, 
sağlığı geliştiren davranışlar arasındaki bağ-
lantı açıklanmaya çalışılmıştır. Kültürel çe-
şitli hastalar arasında, eşitsizlikleri azaltmak, 
sağlığı geliştirmek hedefleriyle, kültürel açı-
dan duyarlı sağlık hizmetlerinin desteklen-
mesiyle ilgilenen sağlık profesyonellerinin 
klinik aktivite ve araştırmalarında rehberlik 
yapabilecek bir modeli savunmuşlardır.

 Buna göre hasta merkezli sağlık hizmetleri-
nin 3 ana özelliği vardır.

Hasta merkezli kültürel duyarlı sağlık hiz-
metlerinin özellikleri;

1. Hastalara, sağlık çalışanları ve ofis ela-
manları tarafından saygı duyulan, hasta-
ların rahat hissetmesine olanak sağlayan, 
hastaların kültürlerine saygı göstergesi 
olarak kültürel farklı hastaların destekler, 
hastaların arzularına göre sağlık kurumu-
nun fiziksel çevresinin ve politikalarının 
belirler,
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2. Sağlık çalışanı hasta ilişkisini bir ortaklık 
gibi kavramlaştırır

3. Hastayı güçlendirmeyi amaçlar. 

4. Sağlık çalışanının görüşlerinin 

aksine kültürel farklı hastaların dayanan ben-
zersiz sağlık hizmetidir. Hasta merkezli kül-
türel duyarlı modelde esas olan hastanın algı-
sıdır. Tüm hizmet ve politikalar, hasta açısın-
dan değerlendirilir ve yapılandırılır. Amerika 
Sağlık ve İnsan Kaynağı Vakfı, Kültürel du-
yarlı sağlık hizmetini şekilde tanımlar; “ortak 
ve ayırıcı ırksal, ulusal, dinsel, dilsel veya 
kültürel mirası paylaşan insanların, topluluk-
ların koşullarına, hislerine ve tutumlarına uy-
gun olarak cevap verebilme becerisini yansı-
tan hizmet.” (Tucker ve diğ., 2011: 342-343)

Sağlık çalışanları arasında özellikle hemşi-
relik alanında çalışanlara yönelik Madeline 
Leininger tarafından 1950’li yıllarda geliş-
tirilen kültüre duyarlı hemşirelik modelinde 
amaç;  kültürel uyumlu bakımı anlamlı, tat-

min edici ve kabul edilebilir şekilde hasta, 
aile ve topluma sunmaktır. Kültürel uyumlu 
bakımla; hastaların sağlık hizmetleri siste-
mine katılma arzusunu azaltabilen kültürel 
dayatma, kültür şoku ve etkili olmayan ile-
tişimin azaltılmasıyla,   sağlık ve refahı teş-
vik edilebilir (Raines ve Morgan, 2000: 168). 
Leininger, geliştirdiği “Güneşin Doğuşu” 
modelinde kültürel bakımın evrenselliğini ve 
farklılığını geniş, bütüncül ve özel boyutla-
rı ile görsel olarak yansıtmıştır. Bu modelde 
sağlığın; teknolojik, dini, felsefi, akrabalık 
ilişkileri, sosyal, kültürel değerler, çevresel, 
dil, etnik özellikler, politik, yasal, ekonomik 
ve eğitim gibi faktörlerden etkilendiği açık-
lanmıştır (Temel; 2007: 96).

BULGULAR

Yapılan çalışmanın demografik dağılımı, fak-
tör analizi matrisi, güvenilirlik katsayıları ve 
faktör analizi sonrasında ortaya çıkan boyut-
lar ile ölçek sorularının karşılaştırmalı analiz-
leri aşağıda özetlenmiştir.
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Tablo 1. Tanımlayıcı Özelliklerin Dağılımı

Yaş N %

18-25 yaş 63 26

26-35 yaş 129 53,3

36-45 yaş 39 16,1

46-55 yaş 11 4,5

Cinsiyet N %

Kadın 181 73,6

Erkek 65 26,4

Eğitim N %

Lise 39 15,9

Önlisans 44 18

Lisans 92 37,6

Yüksek lisans 42 17,1

Doktora 28 11,4

Meslek N %

Hekim 59 24,8

Hemşire 94 39,5

Fizyoterapist 14 5,9

Sağlık Teknikeri 42 17,6

Psikolog 3 1,3

Diğer meslek grubu 26 10,9

Frekans dağılımlarında kayıp değerler dikka-
te alınmıştır. Buna göre; yaş kategorisinde 5, 
cinsiyet kategorisinde 1, meslek kategorisin-
de 9, eğitim kategorisinde ise 2 kayıp değer 
bulunmuştur. Araştırmaya katılanların 181’i 
kadın, 65’i ise erkektir. Katılımcıların 39’u 
lise, 44’ü önlisans 92’si lisans, 70’i ise lisan-
süstü mezunudur. Katılımcıların yaş aralığına 

bakıldığında; 63’ünün 18-25 yaş aralığında, 
129’unun 26-35 yaş aralığında, 39’unun 36-
45 yaş aralığında, 11’inin ise 46-55 yaş aralı-
ğında olduğu görülmektedir. Meslek grupları 
açısından dağılım bakıldığında ise; 59’unun 
hekim, 94’ünü hemşire, 14’ünün fizyotera-
pist, 42’sinin sağlık teknikeri, 3’ünün psiko-
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log ve 26’sının diğer meslek gruplarına dahil 
olduğu görülmektedir.

Tablo 2. KMO and Bartlett’s Küresellik Testi

KMO and Bartlett’s Küresellik Testi  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,855

Approx. Chi-Square 989,201

Bartlett’s Test of Sphericity                                  df 105

                                              Sig. 0

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümü 1’e ne 
kadar yakın ise eldeki veri grubuna faktör 
analizinin yapılmasının uygun olduğu kabul 
edilir. KMO ölçütü; 0.90-1.00 arasında oldu-
ğunda mükemmel, 0.80-0.89 arasında olduk-
ça iyi, 0.70-0.79 arasında iyi, 0.60-0.69 ara-

sında orta, 0,50-0,59 arasında zayıf ve <0,50 
olduğunda ise kabul edilemez olduğu belirtil-
mektedir.Buna göre küresellik testi sonucuna 
göre bu çalışma için faktör analizi yapılması 
uygun görünmektedir (0,855).
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Tablo 3. Faktör Analizi Matrisi

Önermeler Faktörler

1 2 3 4

3. Farklı kültürlerden  olan insanlarla iletişim kurarken  kendimden  
oldukça eminimdir.

,767

5. Farklı kültürlerden  olan insanlarla iletişim kurarken her zaman 
ne söyleyeceğimi bilirim.

,732

6. Farklı kültürlerden olan  insanlarla iletişim  kurarken oldukça  
sosyal olabilirim.

,708

10. Farklı kültürlerden  olan insanlarla iletişim kurarken  kendime 
güvenirim.

,567

21.İletişimimiz boyunca kültürel olarak farklı olan    akranlarıma 
genellikle  olumlu yaklaşırım.

,774

11. Farklı kültürdeki akranlarım  hakkında bir kanıya varmadan 
önce beklemeyi tercih ederim.

,692

23. Kültürel olarak  farklı olan   akranlarıma karşı anlayışımı, 
genellikle sözlü/sözsüz iletişim ile belli ederim.

,671

13. Farklı kültürlerden olan  insanlara karşı açık fikirliyimdir. ,546

12. Farklı kültürlerden olan insanlarla birlikteyken genellikle 
cesaretim kırılır.

,765

15. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken genellikle 
kendimi yararsız hissederim.

,607

9. Farklı kültürlerden olan  insanlarla iletişim kurarken  kolayca 
telaşlanırım.

,604

20. Kendi kültürümün diğer kültürlerden daha  iyi  olduğunu 
düşünürüm.

,829

18. Farklı kültürlerden olan  insanların görüşlerini kabul edemem. ,573

7. Farklı kültürlerden olan insanlarla  birlikte  olmaktan hoşlan-
mam.

,554

2. Diğer kültürlerden olan insanların dar görüşlü olduğunu düşü-
nürüm.

516
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Extraction Method: Principal Component 
Analysis.,  Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization.

Kültürlerarası duyarlılık Ölçeğinin ölçeğinin 
istatistiksel analizinde Doğrulayıcı Faktör 
Analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör 
Analizi sonucunda önermelerin 4 faktör al-
tında toplandığı saptanmıştır. Bu dağılıma 

göre; 1. Boyut altında toplanan önermeler 
“İletişimde Özgüven”, 2. Boyut altında top-
lanan önermeler “İletişim Sorumluluğu”, 
3. Boyut altında toplanan önermeler 
“İletişimden Keyif Alma” ve 4. Boyut altında 
toplanan önermeler “Başkalarının Kültürel 
Farklarına Saygı Duyma” boyutlarını oluş-
turmuştur. 

Tablo 4. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçeğin Boyutları Cronbach’s Alpha

İletişim Sorumluluğu 0,714

Başkalarının Kültürel Farklarına Saygı Duyma 0,642

İletişimde Özgüven 0,751

İletişimden Keyif Alma 0,602

Ölçek Toplamı 0,834

Alfa katsayısının değerlendirilmesi aşağıdaki 
ölçüte göre yapılır:

0.0 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir.

0.40≤ α <0.60 ise ölçek düşük güvenirlik-
tedir

0.60≤ α <0.80 ise oldukça güvenilirdir.

0.80≤ α <1.00 ise ölçek yüksek derecede 
güvenilir bir ölçektir.

Yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; 
ölçek güvenilirliği 0,834 bulunmuştur. Bu 
oran ölçeğin yüksek derecede güvenilir ol-

duğunu göstermektedir. Boyutlar bazında 
bakıldığında ise; “İletişim Sorumluluğu” bo-
yutunun güvenilirliği 0,714; “Başkalarının 
Kültürel Farklarına Saygı Duyma” boyutu-
nun güvenilirliği 0,642;“İletişimde Özgüven” 
boyutunun güvenilirliği 0,751 ve “İletişimden 
Keyif Alma ” boyutunun güvenilirliği ise 
0,602 bulunmuştur. Boyutlar bazında da ölçe-
ğin oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. 

Sağlık çalışanlarının kültürel duyarlılığı alt 
boyutlar puanları ve toplam ölçek puanı ba-
zında Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Ölçek Puanları

Ölçeğin Boyutları N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

 İletişim Sorumluluğu 247 1,25 5,00 3,8211 ,04026 ,63279

Başkalarının Kültürel Fark-
larına Saygı Duyma

247 2,00 5,00 3,7236 ,04401 ,69171

İletişimde Özgüven 247 1,50 5,00 3,5316 ,04176 ,65625

İletişimden Keyif Alma 247 1,67 5,00 3,7959 ,04357 ,68477

Kültürel Duyarlılık Toplam 
Ölçek Puanı

247 1,79 4,85 3,7181 ,03187                            ,50082

Tablo 5’te görüldüğü üzere; sağlık çalışan-
larının kültürel duyarlılığı 3,7181±,03187 
bulunmuştur. Alt boyutlar bazında en yük-
sek boyut puanının “İletişim Sorumluluğu”  
3,8211±,04026, endüşük puanlı boyut pua-
nının  “İletişimde Özgüven”  3,5316±,04176 
olduğu görülmektedir.

Çalışmamızın boyutlar bazında karşılaş-
tırmalı sonuçlarına bakıldığında; “İletişim 
Sorumluluğu” boyutunda yaş seviyeleri 
(p=0,437), cinsiyet (p=0.597) ve eğitim sevi-
yeleri (p= 0.081) arasında anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır.  Meslekler arasında ise anlamlı 
farklar mevcuttur (p=0.007 ). Farklılık yara-
tan grubu belirlemek için yapılan ANOVA 
analizi sonuçlarına göre; hekimlerin sağlık 
teknikerlerine göre (p=0.000),   hemşirele-
rin  sağlık teknikerlerine göre (p=0.004) ve 
fizyoterapistlerin sağlık teknikerlerine göre 

(p=0.042), iletişim sorumluluğu seviyeleri-
nin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun 
dışında çalışma süreleri (p=0.628), mesleği 
tercih etme durumu (p=0.407), mesleği seç-
me nedeni (p=0.138), üniversite eğitimine 
başlamadan önce yaşanılan bölge (p=0.099), 
mesleğe başladıktan sonra mesleğe olan bakış 
açısı (p=0.116), yabancı dil bilme (p=0.673) 
ve yurt dışında çalışma isteği (p=0.271) ba-
zında gruplar arasında farklılık görülme-
miştir. Farklılık yaratan grupları belirlemek 
için yapılan t testi sonuçlarına göre; başka 
kültürlerdeki insanlarla bir arada olma fır-
satı olanların,başka kültürlerdeki insanlarla 
bir arada olma fırsatı olmayanlara göre ile-
tişim sorumluluğu boyutundaki puanlarının 
daha yüksek olduğu görülmektedir (p=0.000, 
3.9>3.6). iletişim sorumluluğu boyutunda, 
başka bir ülkenin üniversitesinde eğitim alma 
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fırsatı olmayanların, başka bir ülkenin üni-
versitesinde eğitim alma fırsatı olanlara göre 
puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür 
(p=0.028, 3.9>3.3).

“Başkalarının Kültürel Farklarına Saygı 
Duyma” boyutunda ise; yaş seviyeleri 
(p=0.083)ve cinsiyet grupları (p=0.149) ara-
sında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Eğitim 
seviyelerine bakıldığında ise fark yaratan 
grupların tespiti için yapılan ANOVA testi 
sonuçlarına göre; yüksek lisans mezunları-
nın lise ve önlisans mezunlarına (p=0.002, 
p=0.018) göre ve doktora mezunlarının ise 
lise, önlisans ve lisans mezunlarına (p=0.000, 
p=0.000, p=0.004) göre başkalarının kültü-
rel farklarına saygı duyma düzeyleri daha 
yüksektir.  Meslek açısından da anlamlı fark 
mevcuttur(p=0.000). Farklılık yaratan gru-
bu belirlemek için yapılan ANOVA analizi 
sonuçlarına göre; hekim ile hemşire, sağlık 
teknikeri ve diğer sağlık personeli arasında 
anlamlı fark olduğu (p=0.000) hekimlerin bu 
meslek gruplarına göre başkalarının kültürel 
farklarına saygı duyma düzeyleri daha yük-
sektir (p=0.003, p=0.000, p=0.003). ayrıca 
fizyoterapistlerin sağlık teknikerlerine göre 
başkalarının kültürel farklarına saygı duyma 
düzeyleri daha yüksektir (p=0.036).  Bunun 
dışında çalışma süreleri (p=0.275), mesle-
ği tercih etme durumu (p=0.266), üniversite 
eğitimine başlamadan önce yaşanılan bölge 
(p=0.0706), mesleğe başladıktan sonra mes-

leğe olan bakış açısı (p=0.103)ve yabancı 
dil bilme (p=0.495) bazında gruplar arasında 
farklılık görülmemiştir. Mesleği seçme nede-
ni açısından bakıldığında gruplar arasında an-
lamlı bir fark mevcuttur (p=0.031). Farklılık 
yaratan grubun tespiti için yapılan t testi so-
nuçlarına göre; meslek seçimi için “İstediğim 
bir meslek olması” diyenler, “iş bulma kolay-
lığı ve ekonomik nedenler” ve “ailemin is-
teği” cevaplarını verenlerden daha yüksektir 
(p=0.011, p=0.016).Başka kültürlerdeki in-
sanlarla bir arada olma fırsatı olanların, başka 
kültürlerdeki insanlarla bir arada olma fırsatı 
olmayanlara göre başkalarının kültürel fark-
lılıklarına saygılı olma açısından daha yük-
sek olduğu puanları olduğu görülmektedir 
(p=0.000, 3.8>3.4). Başka bir ülkenin üniver-
sitesinde eğitim alma fırsatı olanların, başka 
bir ülkenin üniversitesinde eğitim alma fırsatı 
olmayanlara göre, başkalarının kültürel fark-
lılıklarına saygılı olma boyutunda puanlarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0.001, 
3.6>3.5).Yurt dışında çalışma isteği olan gru-
bun yurtdışında çalışma isteği olmayan gruba 
göre, başkalarının kültürel farklılıklarına say-
gılı olma boyutunda puanlarının daha yüksek 
olduğu görülmüştür(p=0.011, 3.8>3.6).

“İletişimde Özgüven” boyutunda, yaş, cinsi-
yet ve eğitim grupları arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır(p=0.816, p=0.430, p=0.346). 
Meslekler açısından bakıldığında ise; hekim 
ve sağlık teknikeri arasında anlamlı bir fark-
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lılığın olduğu (p=0.037), yapılan ANOVA 
testi sonucunda hekimlerin sağlık tekniker-
lerine göre iletişimde özgüvenlerinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür(p=0.017).Bunun 
dışında çalışma süreleri (p=0.834), mesleği 
tercih etme durumu (p=0.823), mesleği seç-
me nedeni (p=0.440), üniversite eğitimine 
başlamadan önce yaşanılan bölge (p=0.412), 
mesleğe başladıktan sonra mesleğe olan ba-
kış açısı (p=0.896), başka bir ülkenin üniver-
sitesinde eğitim alma fırsatı (p=0.794), yurt 
dışında çalışma isteği (p=0.253)ve yabancı 
dil bilme (p=0.453) açısından, İletişimde öz-
güven bazında gruplar arasında farklılık gö-
rülmemiştir. Yapılan t testi sonucunda; başka 
kültürlerdeki insanlarla bir arada olma fırsatı 
olanların, başka kültürlerdeki insanlarla bir 
arada olma fırsatı olmayanlara göre iletişim-
de özgüven açısından daha yüksek puanları 
olduğu görülmektedir (p=0.000, 3.6>3.2). 

Son olarak “İletişimden Keyif Alma” boyu-
tunda yaş, cinsiyet , eğitim ve meslek de-
ğişkenleri açısından bir fark olmadığı göz-
lemlenmiştir (p=0.601, p=0.988, p=0.244, 
p=0.060). Bunun dışında çalışma sürele-
ri (p=0.375), mesleği tercih etme durumu 
(p=0.348), mesleği seçme nedeni (p=0.216), 
üniversite eğitimine başlamadan önce yaşa-
nılan bölge (p=0.665), mesleğe başladıktan 
sonra mesleğe olan bakış açısı (p=0.369), 
başka bir ülkenin üniversitesinde eğitim alma 
fırsatı (p=0.081),  yurt dışında çalışma isteği 

(p=0.112)ve yabancı dil bilme (p=0.429) açı-
sından, İletişimden keyif alma bazında grup-
lar arasında farklılık görülmemiştir. Yapılan t 
testi sonucundabaşka kültürlerdeki insanlarla 
bir arada olma fırsatı olanların, başka kültür-
lerdeki insanlarla bir arada olma fırsatı olma-
yanlara göre iletişimden keyif alma açısından 
daha yüksek puanları olduğu görülmektedir 
(p=0.002, 3.9>3.5). 

TARTIŞMA

Kültürel duyarlılıkla ilgili ulusal ve ulusla-
rarası alanda yapılmış literatür taramalarına 
bakıldığında; ulusal yayınların kültürel du-
yarlılık konusunu işlemede yetersiz kaldığı, 
yapılan çalışmaların ise daha çok öğretmen 
ve öğretmen adayları ile tıp ve hemşirelik öğ-
rencileri üzerinde gerçekleştiği gözlenmiştir. 
Kültürel duyarlılıkla ilgili hem hastalar hem 
de sağlık çalışanları üzerinde yapılmış ulus-
lararası alandaki çalışmalar ise oldukça faz-
ladır.  

Amerika Birleşik Devletleri Midwest Devlet 
Üniversitesinde öğretmen adaylarının kültü-
rel çeşitlilik bilinci ile mükemmeliyetçilik, 
bireyselcilik ve ırksal renk körlüğü ilişkileri 
üzerine yapılan bir çalışmada, katılımcılar 
öğretmen eğitim çeşitlilik kursuna kayıtlı 
239 lisans öğrencisinden oluşmaktaydı. Buna 
göre, kadın katılımcılarda erkek katılımcılara 
oranla daha yüksek kültürel çeşitlilik bilinci 
izlenmiştir. Ek olarak, kültürel çeşitlilik bilin-
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ci ile not ortalaması arasında anlamlı bir iliş-
ki olmasına rağmen, yaş ve akademik seviye 
ile anlamlı bir ilişki yoktur. Kültürel çeşitlilik 
bilinci, mükemmelci tutarsızlık, dikey birey-
selcilik ve ırksal renk körlüğü gibi faktörlerle 
negatif anlamlı bir ilişki içerisindeyken, not 
ortalaması ile pozitif bir ilişki içerisindedir.  
Regresyon analizi sonuçlarına göre, mükem-
melci tutarsızlık, dikey bireyselcilik ve ırksal 
renk körlüğü gibi ruhsal faktörler tümüyle 
kültürel çeşitlilik bilincinin en düşük sevi-
yelerini göstermekte iken, yapılan aracılık 
analizi dikey bireyselcilik kültürel çeşitlilik 
bilinci arasındaki ilişkiye kısmen ırksal renk 
körlüğünün aracılık ettiği görülmüştür (Wang 
ve diğ., 2014: 211-225).

Türkiye’de Akdeniz Üniversitesi’nde 111 
hemşirelik öğrencisi ve 164 tıp öğrencisi ile 
yapılan bir çalışmada, öğrencilerin kültürel 
duyarlılık seviyelerinin ölçülmesi amaçlan-
mış, Kültürlerarası Duyarlılık Anketi kulla-
nılarak veri toplanmıştır. Çalışmanın bağımlı 
değişkeni kültürlerarası duyarlılık, bağımsız 
değişkeni sosyo demografik özellikler ve öğ-
rencilerin duyarlılıklarını etkileyen faktörler 
ise diğer kültürlerden insanlarla etkileşim, 
bir yabancı dili konuşma ve anlama, öğrenci 
değişim programını kullanma ve kültürel du-
yarlılık ile ilgili eğitim alma olmuştur. Bu ça-
lışmanın sonuçlarına göre; çalışmaya katılan 
öğrencilerin kültürel duyarlılık seviyelerinin 
iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Ek olarak, 

diğer kültürlerden insanlarla etkileşimleri ve 
bir yabancı dili konuşabilme seviyeleri de 
kültürel duyarlılık düzeylerinde anlamlı ola-
rak daha yüksek çıkmıştır (Meydanlıoğlu ve 
diğ., 2015:1195-1204). 

Kilis Devlet Hastanesinde, çeşitli nedenlerle 
Türkiye’yi ziyaret eden ve/veya Türkiye’de 
yaşayan yabancılara sağlık bakım hizmeti ve-
ren 120 hemşire ile yapılan bir çalışmada, kül-
türel duyarlılık ile algılanan stres arasındaki 
ilişkiye bakılmıştır. Veriler anket yöntemiyle 
toplanmış ve analiz yöntemi olarak Student 
t-testi, varyans analizi, Kruskal Wallis testi ve 
Pearsons’ korelasyon testleri uygulanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda ise, hemşirelerin orta 
düzeyde kültürel duyarlılığa sahip oldukları 
ve algılanan stres ile kültürel duyarlılık ara-
sında negatif anlamlı korelasyon tespit edil-
miştir (Uzun ve Sevinç, 2015: 3400-3408). 

Amerika’nın çeşitli bölgelerinden toplam 
1191 hasta ile yapılan bir çalışmada, ön büro 
elemanlarının hasta tarafından algılanan kül-
türel duyarlılığı ile hastanın tedaviye uyumu 
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve bu ilişkiye 
hastanın sağlık bakımından duyduğu mem-
nuniyet düzeyinin aracılık ettiği hipotezi test 
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise; hasta-
nın sağlık bakımından duyduğu memnuniyet, 
ön büro personelinin hastanın algıladığı kül-
türel duyarlılığı ile tedaviye uyumu arasın-
da tamamen aracı rolü olduğu görülmüştür. 
Hasta memnuniyeti ve kültürel duyarlılık de-
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ğişkenleri, hastanın tedaviye uyumu değişke-
ninin %10’unu açıklamaktadır (Wall ve diğ., 
2013: 1586-1598). 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gö-
ren 404 sınıf öğretmeni adayı ile yapılan ça-
lışmada, sınıf öğretmeni adaylarının kültür-
lerarası duyarlılık düzeylerini cinsiyet, sınıf 
düzeyi, öğrenim türü ve yerleşim birimi de-
ğişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 
Anket yöntemi kullanılarak toplanan veriler, 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri 
ile analiz edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, 
öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık 
düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi ve yerleşim 
birimi değişkenleri açısından anlamlı fark-
lılık göstermezken, öğrenim türü değişkeni 
açısından anlamlı farklılık göstermektedir. 
Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlı-
lık düzeylerinde kadın öğretmen adaylarının 
lehine bir fark bulunmakla birlikte, bu farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görül-
mektedir, birinci öğretime devam eden öğ-
retmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık 
düzeyleri, ikinci öğretime devam eden öğret-
men adaylarından daha yüksek olduğu görül-
mektedir (Yılmaz ve Göçen, 2013: 373-392)

Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara 
yönelik bakış açılarını belirleme ve bazı de-
mografik değişkenlere göre bu algıları arasın-
da bir fark olup olmadığını tespit etmek amacı 
ile 261 tezsiz yüksek lisans öğrencisi ile yapı-

lan bir çalışmada, katılımcılara siyasi görüş, 
dinî görüş, cinsiyet rolleri, cinsel yönelim, 
sosyoekonomik durum ve engellilik boyut-
larından oluşan “İnsan Farklılıklarına İlişkin 
Görüşler Anketi” uygulanmıştır. Araştırma 
verileri t-testi ve çok değişkenli varyans ana-
lizi (MANOVA) ile analiz edilmiş, analiz 
sonuçları öğretmen adaylarının kültürel fark-
lılıklara yönelik bakış açılarının olumlu oldu-
ğunu göstermiştir. Cinsiyete göre ise “siyasi 
görüş” boyutunda anlamlı bir farklılık var-
ken, kadınların erkeklere göre “siyasi görüş” 
farklılıklarına karşı daha toleranslı olduğu 
kaydedilmiştir. Ek olarak sonuçlar, yerleşim 
türüne göre ilçede büyüyen bireylerle büyük 
şehirde büyüyen bireyler arasında “cinsel 
yönelim” boyutunda anlamlı bir farklılık ol-
duğu, ilçede yetişen bireylerin büyük şehirde 
yetişen bireylere göre cinsel yönelimleri fark-
lı olan bireylere daha hoşgörüsüz baktıklarını 
göstermiştir (Çoban ve diğ., 2010: 125-131).

Kültürlerarası hemşirelik eğitimi ile ilgili ya-
yımlanan bir makalede, kültürlerarası sağlık 
bakımı sağlamanın artık ahlaki bir sorumlu-
luk ve zorunluluk olduğu vurgulanmış, sağlık 
bakımında kültürel farklılıklara değer ver-
menin hizmetin niteliğini ve insan sağlığının 
düzeyini yükselteceğinden bahsedilmiştir. 
Buna bağlı olarak hemşirelik eğitiminde de 
kültürlerarası bakımın önemi vurgulanmış, 
bununla ilgili kuram ve stratejilerden örnek-
ler verilmiştir. Tüm dünyaya paralel olarak 
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ülkemizde de hemşirelik eğitiminde kültür-
lerarası bakım strateji ve politikalarının uy-
gulanması ve hemşirelik eğitimini daha nite-
likli hale getirilmesi gerektiği savunulmuştur 
(Temel, 2008: 92-101). Günümüzde, kültürel 
duyarlı/kültürel farklı bakım, medikal eğitim 
ve uygulamada belirgin bir başlık haline gel-
miştir.  Sağlık çalışanlarının kültürel duyarlı 
bakım vermelerini sağlayan simülasyon eği-
timlerinden birisi de BaFa´ BaFa´ eğitimidir. 
2002 yılında Pediatrik Tıp Öğrencisi Eğitim 
Konseyinin yıllık toplantısında bir workshop 
yapılarak, 26 katılımcı BaFa´ BaFa´ simülas-
yonuna katılması sağlanmıştır. Sonuçlar açı-
sından bakıldığında; yazılı değerlendirmeler-
de aktivitenin  büyük bir çoğunlukla (n=18) 
olumlu, 15 kişi tarafından mükemmel olarak 
değerlendirildiği, BaFa´ BaFa´ eğitiminin 
benzersiz ve büyüleyici bir eğitim aracı oldu-
ğu vurgulanmıştır (O’Connor ve diğ., 2002)

Kültürel duyarlılık eğitiminin sağlık bakımı 
sunanların bilgilerinde ve davranışlarındaki 
etkisini ve farklı azınlık gruplarından gelen 
hastaların sağlık çıktılarını ve memnuniyet-
lerini değerlendirmeye dayalı yapılan ran-
domize kontrollü bir araştırmaya 114 sağlık 
bakımı sunucusu (hemşire ve evde bakım ça-
lışanı) ile 133 hasta (iki sivil toplum kuruluşu 
ve bir hastaneden) katılmış ve 18 ay boyun-
ca izlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 
kültürel duyarlılık eğitimlerinin açık fikirlilik 
ve kültürel farkındalık konusunda artış sağ-

ladığı, çok kültürlülüğü anlamanın gelişim 
sağlandığı ve azınlıklarla iletişim yeteneği-
nin arttığı   gözlemlenmiştir. 1 yıl sonunda, 
eğitim alan sağlık bakım sunucularından hiz-
met alan  Avrupa ve İngiliz orjinli hastaların, 
sağlık harcamalarında bir artış olmaksızın, 
sosyal kaynaklarını ve genel fonksiyonel ka-
pasitelerini kullanmada gelişim gösterdikleri 
görülmüştür (Majumdar ve diğ., 2004: 161-
166). 

Kültürlerarası etkileşimde sözsüz iletişimin 
rolü üzerine yapılan bir çalışmada ise, klinis-
yenlerin sözle ifade edilmeyen duyguları de-
şifre etme konusundaki yetenekleri incelen-
mek istenmiştir. Bu amaçla çalışmada genel 
hipotez olarak, klinisyenlerin bu alandaki ye-
tenekleri ile hastalarının tatmini ve sağlık çık-
tıları arasında bir ilişki olduğu varsayımından 
yola çıkılmıştır. İlk etapta, San Fransisco’da 
çalışan toplam 30 Beyaz Amerikalı ve Güney 
Asyalı klinisyenlerin kültürlerarası sözsüz 
duygusal ifadeleri tanıma yeteneklerine ba-
kılmış, ikinci aşamada ise toplam 60  Beyaz 
Amerikalı ve Güney Asyalı hasta tatminleri 
ve sağlık çıktıları ile ilgili anket doldurmuş-
lardır. Klinisyenler ve hastalardan gelen skor-
lar ilişkilendirilmiştir. Sonuçlar açısından 
bakıldığında ise, klinisyenler, etnik köken-
lerine bakılmaksızın, Beyaz Amerikalıların 
yüzlerini ve sesleri daha kesin değerlendi-
rirken, Güney Asyalı klinisyenler, Güney 
Asyalı hastalarının ses tonları ve yüz ifade-
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lerini iyi çözümleyemedikleri görülmüştür. 
Buna bağlı olarak ise, Beyaz Amerikalıların 
aldıkları hizmetten daha memnun oldukları, 
Güney Asyalı hastaların ise klinisyenlerinin 
sağladığı hizmetten çok memnun olmadığı ve 
doktorlarının tavsiyelerine uyma konusunda 
daha az istekli oldukları görülmüştür (Coelho 
ve Galan, 2012: 1-5)

Amerika’da bir tıp merkezinde çalışan 10 
Amerikalı ve 14 Amerikalı olmayan pediat-
ri stajı yapan doktorun, kültürlerarası eğitim 
almadan önce ve sonraki durumları, kültürle-
rarası gelişim ölçeği kullanılarak değerlendi-
rilmiştir. Bu çalışma için pediatri stajı yapan 
doktorlar, 3 gruba ayrılmış, Grup 1 Eğitici 
müdahale ve Davranışsal Tekrar, Grup 2 sa-
dece Davranışsal Tekrar ve Grup 3 kontrol 
grubu olarak ayrılmıştır. Katılımcılar etno-
sentrik (yüksek inkar ve savunma, düşük 
kabul ve bilişsel davranışsal uyum) ve etno-
relativist (düşük inkar ve savunma, yüksek 
kabul ve bilişsel davranışsal uyum) görüşe 
sahiptiler. Çalışmanın sonucuna göre, kadın-
ların eğitim öncesinde de erkeklere göre daha 
iyi bir kültürlerarası duyarlılık seviyesine sa-
hip oldukları; en yüksek kültürel duyarlılığın 
Afrika’da doğan ve iki kültürlü bir kadın ka-
tılımcı iken, en düşük duyarlılık Amerika’da 
doğup büyüyen bir erkek katılımcı olmuştur. 
Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında; 
Grup 1 katılımcılarının  diğerlerinden daha 
iyi kültürlerarası duyarlılık seviyesi göster-

diği görülmüştür ( Altshulera, Sussmanb ve  
Kachura, 2003: 387-401) . 

SONUÇ

Bu çalışma sağlık çalışanlarının kültürel 
duyarlılığını araştırmıştır. Buna göre; sağ-
lık çalışanlarının kültürel duyarlılık sevi-
yeleri 3,7181±,03187 olarak bulunmuştur. 
Literatürdeki araştırmalarla karşılaştırıldı-
ğında benzer düzeyde olduğu görülmekte-
dir (Uzun ve Sevinç, 2015; Meydanlıoğlu 
ve diğ., 2015; Çoban vd., 2010). Alt bo-
yutlar bazında bakıldığında ise; “İletişim 
Sorumluluğu”3,8211±,04026, “Başkalarının 
Kültürel Farklarına Saygı Duyma” 
3,7236±,04401,“İletişimde Özgüven” 
3,5316±,04176 ve  “İletişimden Keyif Alma” 
3,7959±,04357 olarak tespit edilmiştir.

H 1: Hipotez 1 reddedilmiştir. Çalışmada 
cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Literatürdeki çalışmalara 
bakıldığında ise;  kadınların erkeklere oran-
la kültürel duyarlılık düzeylerinin daha yük-
sek olduğu gözlemlenmektedir. (Altshulera, 
Sussmanb ve  Kachura, 2003; Wang ve dig., 
2014; Yılmaz ve Göçen, 2013; Çoban ve diğ., 
2010)

H 2: Hipotez 2 Doğrulanmıştır. Hekimlerin; 
ölçeğin dört boyutunda da hemşire, fizyote-
rapist , sağlık teknikeri ve diğer sağlık per-
soneli arasında anlamlı farklar mevcuttur. 
Hekimlerin seviyeleri dört boyutta da diğer 
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meslek gruplarına göre yüksek çıkmıştır. 
Fizyoterapistlerin sağlık teknikerlerine göre 
başkalarının kültürel farklarına saygı duyma 
düzeyleri daha yüksektir.  Bu durum eğitim 
seviyesi ile ilişkilendirilebilir. Çalışmamızda; 
eğitim düzeyinin başkalarının kültürel fark-
lılıklarına saygı boyutuna etki ettiği ortaya 
çıkmıştır. Özellikle; doktora mezunlarının,  
lise, ön lisans ve lisans mezunlarına göre baş-
kalarının kültürel farklılıklarına saygı duyma 
düzeyi yüksek çıkmıştır. Yapılan benzer bir 
çalışmada ise kültürel farklılık bilinci ve aka-
demik seviye arasında anlamlı bir ilişki bu-
lunamamıştır (Wang ve diğ., 2014 :211-225) 
Hekimlerin sözlü ve sözlü olmayan iletişim 
becerilerinin hasta tatmini ve çıktıları üze-
rindeki etkisini araştıran bir çalışmadaise; 
Amerikan doktorlarının geniş bir çoğunluğu-
nun hastaları ile ilişkilerinde kültürün etkisini 
anlama ve değerlendirmede başarısız olduğu-
nu ileri sürmektedir. En çok görülen, iletişim-
de olası farklılıklar arasında etkili köprü olma 
becerisinin eksikliğidir (Coelho ve Galan; 
2012: 1-5)

H 3 : Hipotez 3. Doğrulanmıştır. Tüm boyut-
larda; başka kültürlerle bir arada olma fırsatı 
olanların, başka kültürden insanlarla bir ara-
da olma fırsatı olmayanlara göre; daha yük-
sek puanlar aldığı görülmüştür. 3. Hipotez bu 
sonuca göre doğrulanmaktadır. 

H 4: Hipotez 4 doğrulanmıştır. Aynı şekilde 
bir ülkenin üniversitesinde eğitim alma fırsatı 

olanların, başka bir ülkenin üniversitesinde 
eğitim alma fırsatı olmayanlara göre, başka-
larının kültürel farklılıklarına saygılı olma 
boyutunda puanlarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Farklı kültürlerle bir arada ya-
şama imkanı elden eden sağlık çalışanlarının 
daha duyarlı olduğu anlaşılmıştır. Bunun ya-
nında farklı kültürlerle bir araya gelmemele-
rine rağmen bu konuda istekli olan grup istek-
li olmayana göre kültürel farklılıklara saygılı 
olma boyutundan daha yüksek puan almıştır. 

H 5: Hipotez 5 reddedilmiştir.  Yabancı dil 
bilme ile ölçeğin dört boyutu arasında anlam-
lı bir farka rastlanmamıştır.  Kültürel farklı 
hastalara hizmet verirken dil en fazla karşı-
laşacağımız kültürel farklılıklardan biridir. 
Çalışma yaptığımız sağlık kuruluşlarında; 
dilsel farklılıklar hasta yakınlarının tercüme 
konusunda sağlık personeline yardımı ile 
veya hastanedeki tercüman yoluyla çözül-
mektedir. Sağlık çalışanının ve hastanın aynı 
dili konuşmaması verilen hizmetin kalitesini 
etkiler. 

ÖNERİLER

Yaptığımız çalışmamızın ışığında; önerileri-
miz aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

1. Lise, Ön lisan, Lisans düzeylerinde kültü-
rel duyarlılıkla ilgili ders içerikleri mutla-
ka müfredatlara eklenmelidir.
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2. Lise, ön lisans, lisans düzeyinde yabancı 
dil derslerinin saatleri arttırılmalıdır.

3. Özellikle lisans düzeyinde Sağlık Bilimleri 
Yüksek Okul/Fakültelerde öğrenci deği-
şim programları teşvik edilmelidir.

4. Sağlık çalışanlarına, Kültürel Duyarlılık 
ile ilgili hizmet içi eğitimler her yıl sağ-
lanmalıdır.

5.  Sağlık çalışanlarına yönelik yabancı dil 
kursları düzenlenmelidir, katılımları teş-
vik edilmelidir. 

6. Sağlık kurumlarına hizmet almaya gelen 
hasta ve hasta yakınlarının kültürel duyar-
lılık algısının değerlendirildiği araştırma-
lar yapılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: To reduce health inequalities, it has been recommended to improve quality of 
health services provided with low income group as well as with ethnic and racial minorities 
and to increase health professionals’ cultural sensitivity and cultural adequacy in a patient-ori-
ented manner. Cultural adequacy relates to a set of attitudes, behaviours and policies in health 
services to ensure cultural similarities and differences amongst groups are all comprehended, 
recognised and respected. Cultural sensitivity is the act of determining services in the light of 
patients’ expectations and requirements (Tucker et al., 2013; 344). Cultural sensitivity requires 
that one’s own cultural characteristics are analysed together with their potential influence on 
other cultures. In general, approaches in multiculturalism are cultural sensitivity.Cultural sen-
sitivity accepts and recognises differences and encourages self-discovery while it also favours 
objectivity of an individual health professional and sustains focus of power (Oelke et al., 2013; 
368). Cultural sensitivity relates to understanding dynamic of different cultures, and it requires 
respect and sensitivity for other cultures. Health professionals must be able to evaluate a he-
alth-services receiver’s cultural background that relates to behavioural model and its effects on 
the health of the receiver, and must be able to comprehend dynamics of other cultures. Lack of 
cultural sensitivity development alienates health professionals off from people Meydanlioglu et 
al., 2015; 1196).  Culturally sensitive and competent health professionals solve many problems 
in health industry. It particularly enhances patient satisfaction. Purpose:  Today, importance of 
cultural sensitivity is also prominent in health industry, and health tourism migration and asy-
lum have become particular matters that highlight more importance is to be attached to cultural 
sensitivity. International literature contains quite different publications that stress importance 
of the matter, whereas literature published in Turkish is very limited in number. Health profes-
sionals are provided with cultural sensitivity training, foreign countries, and “Patient-Centred 
Culturally Sensitive Health Care” is established as a concept. This study intends to contribute 
to Turkish literature and field, give information and opinion for health professionals and execu-
tives. Methodology: A survey was carried out on 247 health professionals at 4 public hospitals 
affiliated with the Union of North Public Hospitals in Istanbul. The scale used in this study is 
the ISS (Intercultural Sensitivity Scale) that was designed by Chen and Starostan (2000), and 
was translated to Turkish by Serap Bulduk. In analysing the data, IBM SPSS Statistics 23.0 
package was used. Firstly, was performed in the study, hence dimensions were determined, 
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followed by dimension-based reliability analyses. OneWayAnova, and Independent Samples 
T test were used for intervariable measurement. Scheffe, one of the Post Hoc tests, was used 
for determining differing groups. Findings: As a result of confirmatory factor analysis, it was 
observed that the scale gathered around 4 dimensions. According to reliability analysis, sca-
le reliability was found to be 0,834, which demonstrates that the scale is highly realisable. 
In terms of dimensions, reliability of “Communication Responsibility”, “Respecting Cultural 
Diversity”, “Self-Confidence in Communication”, and “Enjoying Communication” were found 
to be 0,714, 0,642, 0,751, 0,602 respectively. Missing values were taken into consideration for 
frequency distribution. Accordingly, missing values were 5 for age category, 1 for gender cate-
gory, 9 for profession category, and 2 for education category. 181 of the subject are women and 
65 are men. 39 of the subject are high school graduates while 44 have an associate degree, 92 
have bachelor’s degree and 70 have master’s degree. On considering age range of the subjects, 
it is seen that 63 of them are 18 to 25 years old while 129 are 26 to 35 years old, 39 are 36 to 
45 years old and 11 are 46 to 55 years old. Distribution by occupational groups shows that 59 
of the subjects are physicians, 94 are nurses, 14 are physiotherapists, 42 are health technicians, 
3 are psychologists and 26 are from other professions.Conclusion: When taking a look at the 
study from dimensions’ point of view, no significant difference as found between age levels 
and gender for “Communication Responsibility” dimension. There is however a significant 
difference for education and profession. When taking at a look at it from education point of 
view, it is observed that the differing group is bachelor’s degree and master’ degree holders 
whereby it is further observed that responsibility of bachelor’s degree holders is higher. When 
taking at a look at it from professions’ point of view, it is seen that communication responsibi-
lity of physicians compared to health technicians and of nurses compared to health technicians 
is higher.For the dimension of “Respecting Cultural Diversity” there is a significant difference 
between age levels. There is not a significant difference between genders though. When taking 
a look at the level of education, level of respecting cultural diversity is higher amongst master’s 
degree holders compared to high school graduates and associate degree holders, and amongst 
ph.d degree holders compared to high school graduates, associate degree holders and bachelor’s 
degree holders. Also, the difference is significant for professions. There is a significant diffe-
rence between physicians and nurses, health technicians and other health professionals; level 
of respecting diversity is higher amongst physicians compared to these occupational groups.
There is no significant difference for age, gender and education as far as “Self-Confidence in 
Communication” is concerned. When taking a look at it from occupations point of view, it is 
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observed that there is a significant difference between physicians and health technicians, and 
that self-confidence in communication is higher amongst physicians than that of health techni-
cians.Lastly, it is observed that there is no difference between the variants of age, gender and 
education s far as dimension of “enjoying communication” is concerned. Difference was found 
to be significant amongst professions.
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SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN YOL ANALİZİ İLE 
İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF’DE BİR 

UYGULAMA (1)

INVESTIGATING OF THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA 
ADVERTISEMENTS ON UNIVERSITY STUDENTS’ BUYING 

BEHAVIOR BY PATH ANALYSIS: AN APPLICATION AT CUMHURİYET 
UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

İbrahim YEMEZ1, Sait BARDAKÇI2

1-2 Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sivas / Türkiye 

 Öz: Sosyal medya olarak isimlendirilen platformlar insanlar 
tarafından ilk olarak sosyal etkileşim amacıyla kullanılması-
na rağmen, zamanla insanlar sosyal medya aracılığıyla mal 
ve hizmetler hakkındaki fikir ve tecrübelerini de paylaşmaya 
başlamışlardır. Yapılan çalışmalarda bu mecralarda yayınla-
nan sosyal medya reklamlarının sahip oldukları özelliklerin 
tüketicilerin o reklamlarda yayınlanan ürünlere yönelik tu-
tum, satın alma niyeti ve satın alma davranışlarını etkilediği 
ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma kapsamında da sosyal medya 
reklamlarına yönelik tutumun üniversite öğrencilerinin “Sa-
tınalma Niyeti” ve “Satınalma Davranışı” üzerindeki etkileri 
incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda tutumun alt boyut-
ları olarak belirlenen “Bilgilendirici Olma”, “Rahatsız Edici 
Olma” ve “Güvenilir Olma”  faktörlerinin “Satınalma Niyeti” 
ve “Satınalma Davranışı” faktörlerine etkisi olup olmadığı 
yol analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, “Bil-
gilendirici Olma” faktörü “Satınalma Niyeti”  ve “Satınalma 
Davranışı” faktörlerini olumlu yönde etkilerken, “Rahatsız 
Edici Olma” faktörü “Satınalma Davranışı”  faktörünü olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu bulgular doğrultusunda sosyal 
medyada yer alan reklamların bilgilendirici olma özelliğinin 
öğrencilerin satınalma davranışı üzerinde oldukça önemli bir 
etkisinin olduğu göz önünde bulundurularak bu reklamların 
yeterince bilgilendirici olarak tasarlanması gerektiği öneril-
mektedir. Ayrıca reklamların rahatsız ediciliği ne kadar düşük 
olursa öğrencilerin satınalma davranışını o ölçüde olumlu 
yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Reklam, Yol Analizi, Tu-
tum

Abstract: Although platforms called social media were first 
used by people for social interaction, over time, people began 
to share ideas and experiences about goods and services thro-
ugh social media. In the background studies conducted, it was 
revealed that the characteristics of the social media advertise-
ments published in these channels affected consumers’ attitu-
des, buying intentions and buying behaviors towards products 
published in those advertisements. Within the content of this 
study, the attitudes towards social media advertisements were 
tried to not be examined on the effects of “Buying Intention” 
and “Buying Behavior” of university students. In this respect, 
it has been investigated by path analysis that whether the fac-
tors which are determined as factors of attitude named “Infor-
ming”, “Disturbing” and “Reliability” affect the factors named 
“Buying Intention” and “Buying Behavior”. According to the 
findings, while the “informing” factor affects “buying intenti-
on” and “buying behavior” factors positively, the “disturbing” 
factor affects the “buying behavior” factor negatively. In the 
context of these findings, taking into consideration that the 
informative feature of advertisements on social media has a 
very important effect on the buying behavior of students, it is 
suggested that these advertisements should be designed to be 
sufficiently informative. Moreover, the lower the disturbance 
of advertisements, the more likely it will affect the buying be-
havior of students.

Key Words: Social Media, Advertisement, Path Analysis, At-
titude
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GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler hayatın her alanını etki-
lediği gibi iletişim alanını da çok büyük oran-
da etkilemektedir. Bu etkilemenin detayına 
inildiğinde görülecektir ki iletişim teknoloji-
si hiç olmadığı kadar ilerleme kaydetmiştir. 
Teknolojideki bu ilerleme insanlar arasındaki 
iletişimin çeşitliliğini arttırdığı gibi insan-iş-
letme, insan-devlet ve insan-diğer canlılar 
arasındaki iletişim imkânlarını da arttırmıştır. 
Sosyal medya kavramı da bu büyük değişim-
ler sonucu ortaya çıkmış ve insanların hayat-
larını bir daha geriye dönülemeyecek şekilde 
etkilemiştir. Sosyal medya araçlarını kulla-
narak insanlar duygu, düşünce ve fikirlerini 
başkalarıyla paylaşabilmekte, bunlar hakkın-
da geri dönüşler alabilmektedir. Bu karşılıklı 
etkileşime zemin teşkil eden sosyal medya 
siteleri, aynı zamanda bir tüketici olan insan-
lara mal veya hizmet satan firmalar ve işlet-
melerle iletişime geçme imkânı sağlamakta; 
tüketicilerin mal veya hizmetler hakkındaki 
olumlu ya da olumsuz görüşlerini firmalara 
iletmesine yardımcı olmakta ve son olarak da 
başka insanların memnuniyet veya memnu-
niyetsizlik durumundan haberdar olunmasına 
imkân sağlamaktadır. 

   Sosyal medya siteleri, insanların hayatlarına 
girdikleri andan itibaren bir tüketici olan in-
sanı işletmeye yaklaştırmış, ihtiyaç duyduğu 
mal veya hizmetleri nereden karşılayacağını 
kestirme ve o mal veya hizmeti daha önce 

kullanmış olan tüketicilerin o ürünler hakkın-
da neler düşündüklerine erişme imkânı sağla-
mıştır. Bu eğilimin giderek artması sonucu tü-
keticiler işletme nezdinde hiç olmadığı kadar 
güçlü bir pozisyona sahip olmaya başlamış-
lardır. Bu sitelerin sayısının ve kullanımının 
giderek dünya çapında yaygınlaşmasıyla bir-
likte, bu platformları kullanan tüketiciler de 
işletmeler tarafından dikkatle takip edilme-
ye başlanmıştır. Özellikle firmalar mal veya 
hizmet üretirken ya da verdikleri hizmetin, 
gösterdikleri performansın tüketici nezdin-
de nasıl bir tatmin seviyesi yarattığı konusu 
hakkında bu sosyal medya siteleri aracılığıyla 
geri bildirimler alarak, tüketicilerin neler dü-
şündüğünü öğrenebilmektedirler.

Bir iletişim aracı olarak sosyal medya sitele-
rinin sayısı her geçen gün artmakta ve bun-
ları kullanan, takip eden insan sayısı da aynı 
hızla yükseliş göstermektedir. İletişim araçla-
rının ortaya çıktıkları günden bu güne kadar 
ki gelişimleri göz önüne alındığında toplum 
tarafından benimsenme veya yaygınlaşma 
düzeyleri bakımından hiçbir iletişim aracının 
sosyal medya siteleri kadar hızlı bir şekilde 
yayılmadığı veya kabul görmediği net bir şe-
kilde görülecektir. İletişim araçlarının gelişi-
mine bakıldığında radyo 30 yılda 50 milyon 
dinleyiciye ulaşmışken televizyon 50 milyon 
izleyiciye sadece 13 yılda ulaşmıştır. İnternet 
ise bu sayıya çok daha kısa bir sürede yani 4 
yılda ulaşmıştır. Fakat sosyal medya sitelerin-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:360 K:418
 (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)

137

den biri olan Facebook ise bu sayıya, diğer-
lerine nazaran oldukça kısa bir süre olan 1,5 
yılda ulaşmıştır. Bu durum göstermektedir 
ki sosyal medya diğer iletişim araçlarından 
daha hızlı bir oranda büyürken sosyal med-
yanın önemi de bununla birlikte artmakta ve 
gelişimi de daha meydan okuyucu olmaktadır 
(Şener,2012:33).

SOSYAL MEDYA KAVRAMI ve SOSYAL 
MEDYA REKLAMLARI 

Sosyal Medya Kavramı

Sosyal medya en basit ifadeyle internet kul-
lanıcılarının birbirleriyle çevrimiçi iletişim 
kurmalarına olanak veren, içerik paylaşımı 
ve kişisel yorumlar gibi aktivitelere dayalı 
sosyal ağ siteleri olarak tanımlanabilir (Kirtiş 
ve Karahan, 2011:262). Sosyal medya başka 
bir tanıma göre, kullanıcılara enformasyon, 
düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanı-
yarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi 
araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan 
bir terimdir (Özdemir vd., 2014:59). Sosyal 
medya şöyle de tanımlanabilir; kullanıcıları-
nın internet veya mobil sistemler aracılığıyla 
bilgi, fikir ya da ilgi alanlarını paylaşabil-
dikleri, etkileşimde bulunabildikleri sosyal 
platformlardır. Bu sosyal platformların içinde 
chat odaları, tartışma forumları, yer servisle-
ri, sosyal ağlar, sosyal kılavuzlar, sosyal im-
leme, webbloglar, bloglar, podcastler, video 

castlar, ansiklopediler (wikis), Facebook ve 
Twitter yer almaktadır (Hayta, 2013:66). 

Bu tanımlardan yola çıkılırsa, sosyal med-
ya kişilerin ortak ilgileri ve aktiviteleri 
hakkında birbirleriyle iletişim kurmalarına 
imkân sağlayan internet tabanlı hizmetlerdir. 
Kullanıcıların etkileşimi ve katılımıyla de-
ğer kazanan web siteler veya uygulamalar da 
sosyal medya olarak tanımlanabilir. Bir web 
site veya uygulamayı sosyal medya olarak 
tanımlayabilmek için onların bağımsız kulla-
nıcılara veya üyelere sahip olması, zaman ve 
yer sınırlamasının olmaması, kullanıcı taban-
lı içeriklere izin verilmesi ve kullanıcıların 
kendi aralarında etkileşimde olabilecekleri 
garanti edilmelidir.

Sosyal Medya Reklamları

İşletmeler mal ve hizmetlerini tanıtmak, he-
def kitlesine benimsetmek amacıyla tutun-
durma araçlarını kullanırlar. Tutundurma 
araçları içerisinde yer alan ve en etkili yön-
temlerden biri olan reklam içinde işletmeler 
klasik reklam ortamlarının dışında, daha etki-
li olabilecekleri ortamları keşfetme ve bu or-
tamları etkili kullanma çabası içerisindedirler 
(Clemons, 2009:46). 

Sosyal medyada her ne kadar bireysellik ön 
planda yer alıyor olsa da bu ortamda bireyler 
sosyal ağlarda ve toplu gruplarda yer almak-
tadırlar. Bununla birlikte, bireyler çalıştıkları 
ya da sahibi oldukları kurumları ya da firma-
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ları tanıtabilmekte, arkadaş listeleri oluştu-
rabilmekte, ürün, servis, fikir ve nesnelerin 
içeriğine ilişkin paylaşım yapabilmektedir-
ler. Bu niteliklerinden dolayı sosyal medya 
bireylerin dikkatini çekmektedir (Kırık ve 
Karakuş, 2013:64).

İşletmeler ise sosyal medya sitelerini kulla-
narak, ürünlerini çok daha büyük kitlelere 
ulaştırmakta ve böylece hedef kitlelerini ge-
nişletebilmektedirler. Sosyal medya reklam-
larının giderek yaygınlaşması, her sektörden 
işletmeyi bu mecrada reklam verme, yayın-
latma düşüncesine itmiş ve bu konuda işlet-
meler büyük tutarlarda bütçeler ayırarak, pro-
fesyonel elemanlar istihdam ederek ve sosyal 
medya reklamcılığında uzmanlaşmış firmalar 
aracığıyla çok sayıda reklam çekip yayınla-
maya başlamışlardır. Sosyal medyada yayın-
lanan reklamların TV, gazete, radyo ve açık 
hava reklamlarına göre şu üstünlükleri sayıla-
bilir (Şener, 2012:33; Özen ve Sarı, 2008:16; 
Afzal ve Khan, 2015:126): 

•	 Sosyal medya reklamları yayınlandıkları 
mecrada, çok daha az bir maliyetle, aynı 
anda yüzbinlerce ya da milyonlarca insan 
tarafından izlenebilmektedir.

•	 Reklamların kaç kişi tarafından izlendik-
lerine izlenme rakamları ile ulaşılabilmek-
tedir.

•	 Kullanıcılar beğendikleri reklamları kendi 
profillerinde paylaşarak daha çok sayıda 
kişiye ulaştırabilmektedir.

•	 Kullanıcılar beğenmedikleri reklamlar 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini yorum, 
şikâyet, engelleme vb. gibi yollarla firma-
ya anında iletebilmektedirler.

•	 Firma yayınladığı reklamlarda, geri bildi-
rimler ışığında,  kısa süre içerisinde hemen 
değişiklik yapıp tekrar yayınlayabilmekte-
dir.

Sosyal medya reklamlarının olumsuz olarak 
nitelenebilecek özellikleri ise şöyle sıralana-
labilir:

•	 Tüketicinin beğenmediği veya kültür, 
adet, vb. gibi olgulara aykırı olan reklam-
lar çok fazla kitlesel tepkiye maruz kala-
bilmektedir.

•	 Tüketiciler bu reklamların altına yorum 
olarak firmadan memnuniyetsizliklerini 
yazabilmektedir.

•	 Reklam engelleyici programlar kullanan 
kullanıcılar bu reklamları hiç görmemek-
tedir. 

•	 Sosyal medyada çok sayıda reklamın ya-
yınlanmasından dolayı kullanıcılar artık 
reklamlara karşı duyarsız kalabilmektedir.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, her 
geçen gün önemi artan ve işletmelere reklam 
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ortamı olarak rekabet avantajı sağlayabilecek 
sosyal medya sitelerinin kullanımı, hedef pa-
zarındaki kitlesine ulaşmak isteyen firmalar 
için görmezden gelinemeyecek bir durum ha-
line gelmektedir. Rekabet ortamında rakiple-
rinden geri kalmak istemeyen işletmelerin bu 
mecralara gereken önemi vermesi ve tüketici-
lere geleneksel yollara ek olarak bu mecralar 
ile de ulaşması modern işletmeciliğin gereği 
olarak kendini göstermektedir.

Literatür

Sosyal medya reklamlarının tüketicilerin sa-
tın alma davranışı üzerindeki etkilerini ince-
lemek amacıyla literatürde yapılmış birçok 
çalışma vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde 
sıralanabilir:

Ramnarain ve Govender (2013), sosyal med-
yanın genç tüketicilerin satın alma davranış-
ları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için 
Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal üniversi-
tesinde okuyan 18-24 yaş arası gençlerden 
oluşan 150 öğrenciye ulaştıkları çalışmala-
rında 24 maddeden oluşan anket formunu 
öğrencilere yüz yüze uygulamışlardır. Ankete 
katılanların %92’si sosyal medyayı bilgi elde 
etmek ve ürün tavsiye etmek için kullandı-
ğını ve elde ettikleri bilgilerin de satın alma 
kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak et-
kilediğini söylemişlerdir. Yine katılanların 
%78’i sosyal medya platformlarının satın 
alma kararlarını doğrudan etkilediğini belir-

tirken %73’ü de kendi satın alma kararları-
nın, sosyal medyayı kullanan arkadaşlarının 
yorumlarından etkilendiğini belirtmiştir.  

Hayta (2013), sosyal medya sitelerinin 
(Facebook ve Twitter) yaşamımızı nasıl etki-
lediğini, internete getirdiği yeni boyutları ve 
tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde-
ki etkilerini ortaya koymak için çalışma yap-
mıştır. Tesadüfî yöntemle seçtiği 18-24 yaş 
arası, sosyal medya sitelerinde bir hesabı olan 
üniversiteli gençlerden oluşan toplam 688 ki-
şilik örneklemine yüz yüze anket yöntemini 
uygulamıştır. Analiz sonucunda; katılımcıla-
rın satın alma davranışları ve sosyal medya 
ilişkilerine yönelik tavırlarının yaş grupları 
ve eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklı-
lık göstermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Vinerean vd. (2013), sosyal medya pazarla-
masının online tüketici davranışları üzerin-
deki etkisini inceledikleri çalışmalarında, 
Sibiu Üniversitesi’nden kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçtikleri 236 öğrenci ile inter-
net üzerinden anket yapmışlardır. Elde edi-
len verilere önce faktör analizi, sonra temel 
bileşenler analizi ve son olarak da varyans 
analizi uygulamışlardır.  Analiz sonuçlarına 
göre katılımcıları psikografik özelliklerine 
ve farklı online platformlardaki aktif olma 
derecelerine göre dört gruba ayırmışlardır: 
Bilgilendiriciler, Katılımcılar, Sosyalleşenler 
ve İzleyici ve Dinleyiciler. 
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Naidu ve Agrawal (2013) sosyal medyanın 
tüketicilerin/müşterilerin satın alma dav-
ranışı üzerindeki etkilerini incelemek için 
Hindistan’ın Raipur şehrinde yaptıkları çalış-
mada keşfedici ve tanımlayıcı araştırma yön-
temi kullanarak, tesadüfî yöntemle seçtikleri 
30 kişiden oluşan örneklemden soru-cevap 
yöntemiyle veri toplamışlardır. Çalışmada 
şu sonuçlara ulaşmışlarıdır: İnsanlar sosyal 
medyayı bilmektedir. İnsanlar sosyal med-
yayı sadece iletişim amaçlı değil, ürünler 
hakkında bilgi sahibi olmak için de kullan-
maktadır. Facebook en çok bilinen sosyal 
medya aracıdır ve satın alma karara süreci 
sosyal medyadan doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilenmektedir. Son olarak günümüz rekabet 
çevresinde pazarlama promosyon stratejisi 
için sosyal medya en faydalı araç olarak ön 
plana çıkmaktadır. 

Altaf (2014) ise araştırmasında sosyal med-
yanın tüketicinin satın alma karar süreci üze-
rindeki rolünü ve etkisini tanımlamaya çalış-
mıştır. Bu çalışmayla bireylerin bir satın alma 
işleminden önce sosyal medyadaki bilgilere 
nasıl katıldığı, o bilgileri işleme ve seçme 
süreçleri hakkında bili edinmeye çalışmıştır. 
Tatmin edici bir sonuca ulaşabilmek için hem 
birincil hem de ikincil kaynaklardan veri top-
lanmıştır. Birincil kaynak olarak 100 kişi ile 
yüz yüze anket görüşmesi gerçekleştirilmiş-
ken, ikincil kaynak olarak internet kullanımı, 
konu üzerine yazılmış geçmiş çalışmalar ve 

kitaplar kullanılmıştır. Toplanan bilgilerin 
analizi sonucunda kitle medya ile karşılaştı-
rıldığında sosyal medyanın bilgi araştıran bi-
reyler için aktif rol oynadığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca katılımcıların, sosyal medyayı kitle 
medyasına göre daha yenilikçi, daha güveni-
lir ve daha interaktif olarak nitelendirdikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Rehman vd. (2014), sosyal medya sitele-
rinden Facebook’un genç tüketicilerin satın 
alma davranışları üzerindeki etkisini ve cin-
siyetin bunun üzerindeki ılımlaştırıcı rolünü 
incelemiştir. Yapılan analizler göstermiştir 
ki Facebook reklamları ve Facebook çevresi 
genç tüketicilerin satın alma davranışları üze-
rinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bununla bir-
likte cinsiyetin Facebook reklamları üzerinde 
ılımlaştırıcı bir etkisi varken Facebook çev-
resi üzerinde bir etkiye sahip olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca dikkat çeken başka bir so-
nuç ise erkeklerle karşılaştırıldığında kadın-
ların Facebook reklamlarına yönelik olumsuz 
algılara sahip olduğu yönündedir.

Ioanăs ve Stoica (2014), sosyal medyanın 
tüketici davranışları üzerinde etkisini ölç-
mek için gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 
kartopu örneklem metoduyla seçtikleri 116 
kişiden oluşan örnekleme online olarak, 26 
maddeden oluşan bir anket uygulamışlardır.  
Katılımcıların % 96’sı bir sosyal ağa sahip-
ken %4’ü henüz bir sosyal ağa üye değildir. 
Katılımcılardan %49’u için sosyal ağlar çok 
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önemlidir. 25-29 yaş arası katılımcılardan 
%47’si online olarak alışveriş yapmakta ve 
alışveriş yapmadan önce de şirketlerin web 
sitelerini, Facebook sayfalarını ve kişisel yo-
rumları dikkate almaktadırlar. Katılımcılardan 
%42’si kolaylık sağladığı için online alışveriş 
yaptığını, %39’u ise ürünlerin kolayca eve 
teslim edildiği için online alışveriş yapmayı 
tercih ettiğini ifade etmişlerdir. Araştırmanın 
sonucunda sosyal medyanın tüketici davra-
nışları üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu-
ğu ortaya konulmuştur.

YÖNTEM

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 
öğretim döneminde Cumhuriyet Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğ-
renim gören 387 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışma grubunun belirlenmesinde kolayda 
örnekleme yöntemi esas alınmıştır. Veriler, 
öğrenciler ile yüz yüze anket yöntemi kulla-
nılarak bizzat araştırmacılar tarafından top-
lanmıştır.

Veri Toplama Aracı

Özen ve Sarı (2008) ve Akkaya (2013)’ün ça-
lışmalarından ve literatürden yararlanılarak 
öğrencilerin sosyal medya reklamlarına yöne-
lik tutumları ile satınalma niyet ve davranış-
larını ölçen 5’li Likert tipinde 28 maddeden 
oluşan bir veri toplama aracı hazırlanmıştır. 

Literatürde yapılan çalışmalar da dikkate alı-
narak sosyal medya reklamlarına yönelik tu-
tumun 17 maddeden oluşan 3 faktörlü yapıya 
sahip olduğu ve bu faktörlerin “Bilgilendirici 
Olma”, “Rahatsız Edici Olma” ve “Güvenilir 
Olma” şeklinde adlandırılabileceği öngörül-
müştür. Aynı şekilde satınalma niyeti faktörü 
5 maddeden, satınalma davranışı faktörü ise 6 
maddeden oluşan tek faktörlü yapılar olarak 
araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler

Verilerin analizinde Doğrulayıcı Faktör 
Analizi (DFA) ile birlikte Yol Analizi yön-
temleri kullanılmıştır. Ayrıca ölçeğin ve alt 
faktörlerinin iç tutarlılığına yönelik güvenir-
lik düzeyinin belirlenebilmesi için Cronbach 
Alpha katsayısı hesaplanarak iç tutarlılık ana-
lizi yapılmıştır.

Doğrulayıcı Faktör Analizi: Önceden oluş-
turulan bir model aracılığıyla gözlenen değiş-
kenlerden yola çıkarak gizil değişken oluş-
turmayı amaçlayan bir yöntemdir. Genellikle 
ölçek geliştirme ve geçerlilik çalışmalarında 
kullanılmakla birlikte önceden belirlenmiş 
bir yapının doğrulanması amacıyla da kulla-
nılabilir. Bu bağlamda çok sayıda gözlenen 
değişken tarafından temsil edilen gizil yapı-
ları içeren, çok değişkenli istatistiksel analiz-
leri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır 
(Aytaç ve Öngen, 2012:16). 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:360 K:418
 (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)

142

Açımlayıcı faktör analizi (AFA), çok sayıda-
ki değişken arasındaki ilişkilere dayanarak 
birbirinden bağımsız ve daha az sayıda, daha 
anlamlı ve özet bir biçimde yeni değişkenler 
bulunmasını amaçlar (Karagöz, 2014:650). 
DFA ise faktör analizi üzerine kurulu hipo-
tezlerin test edilmesi için geliştirilen bir yön-
temdir. Dolayısıyla AFA ile hangi değişken 
gruplarının hangi faktör ile yüksek derecede 
ilişkili olduğu test edilirken, belirlenen k sa-
yıda faktöre katkıda bulunan değişken grup-
larının bu faktörler ile yeterince temsil edilip 
edilmediğinin tespitinde ise DFA yöntemin-
den yararlanılmaktadır(Özdamar,2013:236).

Yol Analizi: Araştırmacının kuramsal olarak 
kurguladığı modeldeki değişkenler arasın-
daki ilişkilerin (yolların) gücünü ve anlamlı 
olup olmadığını test etmesini sağlamaktadır. 
Test sırasında birden çok değişkenin etkile-
şimleri analiz edilmekte ve bütüncül bir bakış 
açısı ile değişkenler arası ilişkiler ortaya kon-
maktadır (Meydan ve Şeşen, 2015:97).

Aynı zamanda nedensel modelleme olarak 
da bilinen ve temelleri Wright (1921, 1934) 
tarafından atılmış olan yol analizi, gözlenen 
değişkenler arasındaki ilişki ağlarını incele-
meye yönelik geliştirilmiş bir analiz yöntemi-
dir. Gözlenen değişkenler ile ele alınan model 
aynı zamanda gizil değişkenler ile de ele alı-
nabilmektedir. Diğer bir ifade ile yol anali-
zinde, ele alınan modelin hem gizil değişken-
ler ile hem de gözlenen değişkenler ile test 

edilmesi mümkün olabilmektedir (Bayram, 
2013:41-42).

Yol analizinde araştırmacının, modele dâhil 
edeceği değişkenlerin faktör yapılarını doğ-
rulamış olması gerekmektedir (Meydan ve 
Şeşen, 2015:97). Bir başka deyişle yol anali-
zine başlamadan önce modeldeki tüm faktör 
yapılarının tek tek DFA ile doğrulanması ge-
rekmektedir.

İç Tutarlılık Analizi: Likert tipi ölçek geliş-
tirmeye yönelik çalışmalarda temel varsa-
yımlardan birisi ölçülmek istenen tutumun 
tümüyle ölçekteki her bir madde arasında bir 
ilişki olmasıdır. Başka bir ifadeyle her mad-
denin temelde aynı tutumu ölçmesi arzulan-
maktadır (Tavşancıl, 2002:152). Bu amaçla, 
Likert tipi ölçeklerde güvenirlik düzeyini 
belirlemek için iç tutarlılığın bir gösterge-
si olarak kabul gören ve Cronbach tarafın-
dan geliştirilen α katsayısı kullanılmaktadır. 
Cronbach α katsayısı 0 ile 1 arasında değer 
almaktadır ve ne derece yüksek ise ölçekte 
yer alan maddelerin o derece birbiriyle tutar-
lı ve aynı özelliği ölçmekte oldukları kabul 
edilmektedir. (Tezbaşaran, 1996:46).

Kullanılan Paket Programlar

Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi 
ve yol analizinin yapılmasında AMOS 23 pa-
ket programından, iç tutarlılık analizinin ya-
pılması aşamasında ise IBM SPSS 22 paket 
programından yararlanılmıştır.
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BULGULAR

Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin 
Bulgular

Model oluşturulurken üç faktörlü bir yapı 
olarak tasarlanmıştır. Faktörler; “sosyal med-
ya reklamlarına yönelik tutum”, “satınalma 
niyeti” ve “satınalma davranışı” şeklinde be-
lirlenmiştir. Faktörlerden biri olan “Sosyal 
medya reklamlarına yönelik tutum” faktörü 
de kendi içerisinde “Bilgilendirici Olma”, 
“Rahatsız Edici Olma” ve “Güvenilir Olma”  
olarak üç alt faktöre ayrılmıştır. Modeli yol 
analizi ile test etmeden önce modeldeki tüm 

faktör yapılarının tek tek DFA ile doğrulan-
ması gerekmektedir. Bu amaçla sırasıyla sos-
yal medya reklamlarına yönelik tutum, satı-
nalma niyeti ve satınalma davranışı faktörleri 
DFA’ya tabi tutulmuştur.

Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum 
Faktörüne İlişkin DFA Sonuçları

 İlk aşamada Tutum faktörünün alt boyutları 
olan Bilgilendirici Olma, Rahatsız Edici Olma 
ve Güvenilir Olma faktörlerine doğrulayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Oluşturulan fak-
tör yapısı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Üç Alt Faktörlü Yapının Amos Diyagramı
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DFA sonucunda oluşturulan model ile ilgili 
elde edilen uyum değerleri ise aşağıda Tablo 
1’de verilmiştir.

Tablo 1. Tutum Faktör Yapısının Uyum İndeksi Değerleri

Uyum 
Ölçütleri

Değerler İyi 
Uyum

Kabul 
Edilebilir

χ
2
/sd 2,741 ≤  3 ≤  5

GFI 0,909 ≥ 0,90 ≥ 0,85 

IFI 0,902 ≥ 0,95 ≥ 0,90

CFI 0,901 ≥ 0,97 ≥ 0,95

RMSEA 0,067 ≤ 0,05 ≤ 0,08

Tablo 1’deki bulgulara göre , χ2/df = 2,741 
< 3; 0,90<GFI=0,909; 0,90<IFI =0,902; 
0,95>CFI=0,901; RMSEA= 0,067 < 0,08 
şeklinde hesaplanmıştır. Bu uyum indeksi 
değerlerine göre model, verilere mükemmel 
uyum göstermektedir. Dolayısıyla, ortaya ko-
nulan 3 faktörlü yapının geçerliği ve gözle-

nen değerlerle uyumu doğrulayıcı faktör ana-
lizi ile teyit edilmiştir.

Satınalma Niyeti Faktörüne İlişkin DFA 
Sonuçları

Satın alma niyeti faktörüne ilişkin Amos di-
yagramı Şekil 2’de, yapılan DFA sonuçları 
ise Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Satınalma Niyeti Faktörünün Amos Diyagramı
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Tablo 2. Satınalma Niyeti Faktör Yapısının Uyum İndeksi Değerleri

Uyum 
Ölçütleri

Değerler İyi 
Uyum

Kabul 
Edilebilir

χ
2
/sd 2,538 ≤  3 ≤  5

GFI 0,987 ≥ 0,90 ≥ 0,85 

IFI 0,986 ≥ 0,95 ≥ 0,90

CFI 0,986 ≥ 0,97 ≥ 0,95

RMSEA 0,067 ≤ 0,05 ≤ 0,08

Tablo 2’deki uyum indeksi bulgularına göre 
satın alma niyeti faktörü ve alt maddeleri ara-
sındaki uyum mükemmeldir. Dolayısıyla fak-
tör yapı geçerliliğine sahiptir. 

Satınalma Davranışı Faktörüne İlişkin DFA 
Sonuçları

Satınalma davranışı faktörüne yönelik tek 
faktörlü yapının AMOS diyagramı Şekil 3’de, 
DFA sonuçları ise Tablo 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Satınalma Davranışı Faktörünün Amos Diyagramı

Analizde sonuçların daha iyi olabilmesi için 
faktörün alt maddelerinden 24. ve 25. mad-
deler arasında modifikasyon yapılmıştır. Bu 
maddelerin ifadelerine bakıldığında birbirine 

çok yakın ve teorik olarak eş anlamlı kavram-
ları ölçtükleri görülmüştür. Dolayısıyla modi-
fiye edilmesinde bir sakınca görülmemiştir.
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Tablo 3. Satınalma Davranışı Faktör Yapısının Uyum İndeksi Değerleri

Uyum Ölçütleri Değerler İyi Uyum Kabul Edilebilir

χ
2
/sd 2,895 ≤  3 ≤  5

GFI 0,980 ≥ 0,90 ≥ 0,85 

IFI 0,986 ≥ 0,95 ≥ 0,90

CFI 0,986 ≥ 0,97 ≥ 0,95

RMSEA 0,070 ≤ 0,05 ≤ 0,08

Tablo 3’deki uyum indeksi bulgularına göre 
satın alma davranışı faktörü ile gözlenen de-
ğerler arasındaki uyum mükemmel düzeyde-
dir. Dolayısıyla ana modelde yer alacak her 
üç faktör yapısının da geçerliği ve gözlenen 
değerlerle uyumu DFA ile teyit edilmiştir.

İç Tutarlılık Analizine İlişkin Bulgular

İç tutarlılığın ölçütü olarak kabul gören 
Cronbach α katsayısının 0.40’ın altında bir 
değer alması ölçeğin “güvenilir olmadığını”, 
0.40-0.59 arasında olması ölçeğin “düşük 

güvenilirlikte” olduğunu, 0.60-0.79 arasında 
değer alması ölçeğin “oldukça güvenilir” ol-
duğunu ve 0.80-1.00 arasında olması ölçeğin 
“yüksek güvenilirlikte” olduğunu ifade et-
mektedir (Tavşancıl, 2002:29).

Çalışma kapsamında kullanılan faktör yapı-
larının iç tutarlılığının incelenmesi için her 
bir faktöre ait Cronbach α değerleri hesaplan-
mıştır. Yapılan analizler sonucu elde edilen 
Cronbach α katsayısı değerleri Tablo 4’deki 
gibi elde edilmiştir.

Tablo 4. Faktörlerin Cronbach Alpha Katsayıları

Faktörler Madde Sayısı Cronbach α Katsayısı

Bilgilendirici Olma 8 0,841

Rahatsız Edici Olma 6 0,769

Güvenirlilik 3 0,707

Satın Alma Niyeti 5 0,807

Satın Alma Davranışı 6 0,869

Toplam 28 0,819
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Tablo 4’deki değerlere göre faktörlerin üçü-
nün yüksek derecede güvenilir, ikisinin ise 
oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. Buna 
göre ana modelde yer alacak her bir faktörün 
iç tutarlılığa dayalı güvenirlik düzeylerinin 
yeterli olduğu tespit edilmiştir.

Yol Analizine İlişkin Bulgular

Literatür bilgisi dikkate alınarak öngörülen 
ve değişkenlerin birbirini etkileme yönle-
ri dikkate alınarak oluşturulan genel model 
Şekil 4’ deki gibidir. 

Şekil 4. Genel Modelin İlk Haline Ait Amos Diyagramı

Bu modele göre tutumun alt boyutları olan 
“Bilgilendirici Olma (BO)”, “Rahatsız Edici 
Olma (REO)” ve “Güvenilir Olma (GÜV)”  
faktörlerinden “Satınalma Niyeti (SN)” ve 
“Satınalma Davranışı (SD)” faktörlerine 
yollar çizilmiştir. Ayrıca “Satınalma Niyeti 
(SN)” faktöründen de  “Satınalma Davranışı 
(SD)” faktörüne bir yol çizilmiştir.

Söz konusu ilişkiler ve yönleri temelde Ajzen 
ve Fishbein (1980) tarafından ortaya atılan 
gerekçeli eylem teorisine dayanarak belir-
lenmiştir. Gerekçeli eylem teorisi, özellikle 

tüketici davranışları alanında oldukça dikkat 
çekmiş ve üzerine çok sayıda çalışma ya-
pılmıştır. Bu teoriye göre, kişinin belirli bir 
davranışı o kişinin davranışsal niyeti ile belir-
lenmektedir. Kişinin davranışsal niyetinin en 
önemli temellerinden biri ise kişinin tutumu-
dur (Yağcı ve Çabuk, 2014:298).

Yol analizine göre bağımlı değişkenlerin 
doğru analiz edilebilmesi için o faktörlerin 
tamamına da hata payını gösteren hata değiş-
keninin eklenmesi gerekir. Dolayısıyla bu iki 
bağımlı değişkene hata değişkeni eklenmiştir.
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Öngörülen modele yönelik yapılan yol anali-
zi sonucunda elde edilen uyum indeksi değer-
leri Tablo 5’deki gibidir.

Tablo 5. Modelin İlk Halinin Uyum İndeksi Değerleri

Uyum Ölçütleri Değerler İyi Uyum Kabul Edilebilir

χ
2
/sd 2,235 ≤  3 ≤  5

GFI 0,887 ≥ 0,90 ≥ 0,85 

IFI 0,916 ≥ 0,95 ≥ 0,90

CFI 0,916 ≥ 0,97 ≥ 0,95

RMSEA 0,057 ≤ 0,05 ≤ 0,08

Tablo 5’deki uyum indekslerine göre gelişti-
rilen modelin verilere iyi derecede uyum gös-
terdiği söylenebilir. Fakat bununla birlikte 
öngörülen ilişki yollarının regresyon katsayı-

larının da istatistiki olarak anlamlı olması ge-
rekmektedir. Yine modelin ilk haline yönelik 
yapılan yol analizi sonucunda elde edilen reg-
resyon katsayıları ise Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. İlk Modelin Regresyon Katsayıları

İlişkiler Estima-
te

S.E C.R p

SN←BO ,922 ,194 4,746 ***

SN←REO ,048 ,120 ,402 ,687

SN←GÜV -,105 ,200 -,524 ,600

SD←BO ,413 ,119 3,479 ***

SD←REO -,231 ,070 -3,314 ***

SD←GÜV ,098 ,111 ,888 ,374

SD←SN ,264 ,043 6,194 ***

Tablo 6’daki bulgulara göre SN ile REO 
(p=0,687>0,05), SN ile GÜV (p=0,600>0,05) 
ve son olarak SD ile GÜV (p=0,374>0,05) 
faktörleri arasındaki ilişkiler anlamlı değil-

dir. Bu yollar analizden çıkarılarak analizde 
anlamsız ilişkiler ortadan kalkana kadar ana-
lizin tekrar edilmesi gerekmektedir. Çıkarma 
ilk olarak p değeri en yüksek olan ilişkiden 
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(anlamlılık düzeyi en düşük olandan) başla-
yıp tüm anlamsız ilişkiler ortadan kalkana 
dek tekrarlanır.

Bu aşamada söz konusu kritere göre mo-
delden anlamsız yollar çıkarıldıktan sonra 
modelin son halinin Amos diyagramı Şekil 
5’deki gibi elde edilmiştir.

Şekil 5. Genel Modelin Son Haline Ait Amos Diyagramı

Tablo 7’de ise anlamsız yollar modelden çı-
karıldıktan sonra modelin son halinin yol 

analizi sonucunda elde edilen uyum indeks-
leri verilmiştir.

Tablo 7. Modelin Son Halinin Uyum İndeksi Değerleri

Uyum Ölçütleri Değerler İyi Uyum Kabul Edilebilir

χ
2
/sd 2,379 ≤  3 ≤  5

GFI 0,879 ≥ 0,90 ≥ 0,85 

IFI 0,905 ≥ 0,95 ≥ 0,90

CFI 0,904 ≥ 0,97 ≥ 0,95

RMSEA 0,060 ≤ 0,05 ≤ 0,08

Tablo 7’ye göre modelin son haline ait 
uyum değerleri kabul edilebilir düzeydedir. 
Bununla birlikte modelde birbirleriyle ilişki-

lendirilen faktörlerin regresyon katsayılarını 
içeren Tablo 8’deki bulgular da göz önüne 
alınmalıdır.
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Tablo 8. Son Modelin Regresyon Katsayıları

İlişkiler Estimate S.E C.R p

SN←BO ,812 ,080 10,137 ***

SD←BO ,498 ,070 7,065 ***

SD←REO -,243 ,070 -3,486 ***

SD←SN ,265 ,041 6,386 ***

Tablo 8’deki bulgulara göre modelin son 
halindeki tüm ilişki yolları istatistiki olarak 
anlamlıdır (p<0,05). Bu sonuçlara göre bil-
gilendirici olma boyutu satınalma niyetinin 
pozitif yönde kuvvetli bir tahmin edicisidir. 
Aynı zamanda satınalma davranışının da po-
zitif yönde ve orta düzeyde bir tahmin edi-
cisidir. Rahatsız edici olma boyutu ise düşük 
düzeyde de olsa satınalma davranışının nega-
tif yönde bir tahmin edicisidir. Yani satınalma 
davranışı üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 
Son olarak satınalma niyeti de zayıf düzeyde 
de olsa beklendiği gibi satınalma davranışını 
etkilemektedir.

SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda sosyal medya mecra-
larında yayınlanan sosyal medya reklamları-
nın sahip oldukları özelliklerin tüketicilerin, 
o reklamlarda yayınlanan ürünlere yönelik 
tutum, satın alma niyeti ve satın alma dav-
ranışlarını etkilediği ortaya konulmuştur. Bu 
çalışmada da üniversite öğrencilerinin sosyal 
medya reklamlarına yönelik tutumlarının sa-
tın alma niyetleri ve satın alma davranışları 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı 
incelenmiştir. Bu amaçla yapılan yol analizi 
çerçevesinde sosyal medya reklamlarına yö-
nelik tutumun alt boyutları olarak belirlenen 
bilgilendirici olma, rahatsız edici olma ve 
güvenilir olma boyutlarının öğrencilerin sa-
tın alma niyet ve davranışlarına etkisi ortaya 
konmuştur. Yol analizi bulgularına göre sos-
yal medya reklamlarının ürün hakkında yete-
rince bilgilendirici olması ürünü satın alma 
niyeti üzerinde pozitif yönde oldukça yüksek 
bir etkiye, satın alma davranışı üzerinde ise 
yine pozitif yönde orta düzeyde bir etkiye sa-
hiptir. Buna göre öğrencilerin satın alma ni-
yetlerini ve davranışlarını etkileyen en önem-
li boyutun bilgilendirici olma boyutu olduğu 
belirlenmiştir. Tespit edilen bir diğer ilişki ise 
rahatsız edici olma boyutu ile satın alma ni-
yeti arasındaki negatif yöndeki zayıf etkidir. 
Buna göre sosyal medya reklamlarının kul-
lanıcıları rahatsız etme düzeyi arttıkça ürünü 
satın alma niyetlerinin zayıf da olsa olumsuz 
yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır. Son 
olarak gerekçeli eylem teorisinden yararla-
nılarak oluşturulan modele göre beklenen bir 
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diğer etki ise satın alma niyetinin satın alma 
davranışı üzerindeki etkisidir. Yine çalışma 
sonucundaki bulgulara göre bu ilişki de doğ-
rulanmış ve satın alma niyetinin satın alma 
davranışı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 
ortaya konulmuştur.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 
göre aşağıdaki hususlar araştırmacılar tara-
fından önerilmektedir:

•	 Öğrencilerin ürünü satın alma niyetleri-
ni olumlu yönde etkilemek ve bunu satın 
alma davranışına dönüştürebilmek için 
reklamın ürün hakkında yeterince bilgilen-
dirici olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma 
kapsamında satın alma niyetini ve davra-
nışını etkileyen en önemli faktör bilgilen-
dirici olma boyutu olarak belirlenmiştir.

•	 Reklamı içerik olarak veya sürekli olarak 
sık sık tekrar etmek suretiyle sosyal medya 
kullanıcılarını rahatsız etmeyecek şekilde 
tasarlamak gerekmektedir. Aksi takdirde 
ısrarla tüketiciye ulaşmak isterken satın 
alma niyetini olumsuz etkilemek söz ko-
nusu olacaktır. Veya belli bir inancı ya da 
görüşü vurgularken farklı inanç ve değer 
sahibi insanlar bundan rahatsız olabilecek 
ve dışlanmış olabilecektir. Dolayısıyla 
reklamın içerik olarak da kullanıcıları ra-
hatsız etmemesine özen gösterilmelidir.
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.                                                  

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Technological developments affect every aspect of life as well as the commu-
nication field. When you look at the details of this effect it will be seen that communication 
technology has made progress as never before. This progress in technology has increased the 
communication diversity among people, as well as the communication facilities between hu-
man-business, human-state and human-other living things. The concept of social media has also 
been the result of these great changes and has affected people’s lives in a way that can never be 
reversed. Using social media, people can share their feelings, thoughts and ideas with others and 
get feedback about them. This interaction provides social media sites with the opportunity to 
communicate with firms and businesses that sell goods or services to people who are also con-
sumers at the same time; help consumers communicate their positive or negative opinions about 
goods or services to the company’s, and finally enable other people to be informed of their satis-
faction or dissatisfaction. Social media sites have moved people who are also consumer closer 
to businesses from the moment they enter their lives, where they will meet the goods or services 
they need, and the consumers who have used those goods or services beforehand have access 
to what they think about those products. As a result of this tendency has increased consumers 
have begun to have a stronger position than ever before in the presence of companies. With the 
increasing number and usage of these sites worldwide, consumers using these platforms have 
begun to be watched closely by businesses. Especially when companies produce goods or servi-
ces, they can learn what consumers are thinking by receiving feedback from these social media 
sites about the way in which the service they deliver has created a level of satisfaction with the 
consumer. Objective: The aim of this study is to examine the effects of university students’ 
attitudes towards social media advertisements on “Buying Intention” and “Buying Behavior”. 
Importance: This study is different from other studies in the literature in terms of the method 
used. This study attempts to examine the effect of social media advertisements on the buying 
behavior of university students through the path analysis. In terms of the analysis method used, 
this study has an original value in the literature. Methodology: In this context, the data of the 
study is collected by face to face survey with students who are being educated at Cumhuriyet 
University Economics and Administrative Sciences Faculty and determinated by convenience 
sampling. The data collection instrument which is formed by 28 5-point Likert items was app-
lied to students. While 13 invalid data excluded from the study, 387 valid data included to the 
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study. According to background studies in this regard, it is accepted that the attitude towards 
social media has a structure which is formed by 17 items and 3 factors. Then, these three factors 
are named as “Informing”, “Disturbing” and “Reliability”. In the same way, it is determined by 
researchers that the factor named “Buying Intention” is formed by 5 items and the factor named 
“Buying Behavior” is formed by 6 items. Later, path analysis was applied to data by AMOS 
program. Path analysis provides to researcher to test whether the relations (variables) between 
variables that he theorizes are power and meaningful in the model. During the test, the interacti-
ons of multiple variables are analyzed and an interrelationships between variables are presented 
from a holistic point of view.  Before starting the path analysis, all model factor structures must 
be confirmed separately by CFA. Therefore, the three-factor structure that formed the attitude 
was first subjected to CFA. Conclusions: According to this findings: χ2/df =2,741 < 3;  0,90 < 
GFI = 0,909;  0,90< IFI = 0,902;   0,90 < CFI = 0,901;  RMSEA=0,067< 0,08, the validity of 
the three-factor structure formed the attitude and the conformity of the observed structure were 
confirmed with respect to the fit index values of the result of CFA. Later, the “Buying Intention 
“ and “Buying Behavior” factors were separately subjected to CFA. According to the results 
of the analysis, it was decided that these factors have the structure validity and were fit to the 
observed structure, too. Cronbach α coefficients of the determined factors are calculated as: 
0.841 for the “informing” factor; 0.769 for the “disturbing” factor; 0.707 for the “reliability” 
factor; 0.807 for the “buying intention” and 0.869 for the “buying behavior”. According to these 
values, two of the factors were found to be highly reliable and the third was highly reliable. 
At last stage, the model consisting of five-factorial structure was subjected to path analysis. 
According to the results of the first analysis, the paths that were not meaningful in the model 
were removed and the road analysis was repeated. As a result of the last analysis, the criteria 
for the goodness of fit of the model were found as follows: χ2/df = 2,379 < 3;   0,85< GFI = 
0,879;   0,85 < IFI = 0,905;   0,85<CFI = 0,904;   RMSEA = 0,060 < 0,08. According to these 
values, the developed model shows good fit to the data. Again according to the path analysis 
results, while the “informing” factor affects “buying intention” and “buying behavior” factors 
positively, the “disturbing” factor affects the “buying behavior” factor negatively. In the context 
of these findings, taking into consideration that the informative feature of advertisements on so-
cial media is a very important influence on the buying behavior of students, it is suggested that 
these advertisements should be designed to be sufficiently informative. Moreover, the lower 
the disturbance of advertisements, the more likely it will affect the buying behavior of students.
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THE CATALYTIC FUNCTIONS OF MOBILE COMMUNICATION QUA 
SAVIO OF REFUGEES AND MIGRANTS (1)

GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN KURTARICISI OLARAK MOBİL 
İLETİŞİMİN KATALİTİK İŞLEVLERİ 
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1 İstanbul Medipol University, Communication Faculty, Media and Visual Arts Department İstanbul / Turkey
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 Öz: Göç konusunu sosyopsikolojik bir perspektifle in-
celeyen bu çalışma, bir yandan göçün ekonomi-politik 
ve kültürel nedenlerini irdelemekte, diğer yandan göç-
men için iletişim mecralarının nasıl bir işlevi olduğunu 
araştırmaktadır. İlkellerden günümüze göç olgusunun 
ve yer değiştirmelerin temel nedeni, hayatta kalma mü-
cadelesinin itkisiyle; beklentileri karşılamak ve farklı 
olanı keşfetmek olmuştur. Göçmen açısından, yeni top-
lumsal formasyonlarla karşılaşmanın getirdiği kültürel 
şok ve yabancılaşma olgusu önemli bir sorunsaldır. İşte 
küreselleşen günümüz dünyasında göçmen, bu sorun-
salı aşmada yeni iletişim araçlarına başvurmaktadır. 
Yeni iletişim teknolojisi ve mobil telefonlar, göçmen 
için yolculukta ve yeni dünyaya attığı ilk adımlarda en 
önemli “tutunum aracı” durumundadır. Kısaca bu çalış-
mada, mobil iletişimin, mobilize toplulukların ve spe-
sifik olarak mültecilerin dünyasında, nasıl bir sosyop-
sikolojik karşılık bulduğu konusu araştırılmaktadır. Bu 
bağlamda araştırmamız, göçün bireysel ve toplumsal 
düzlemdeki etkilerini ve göçmen için mobil iletişimin 
işlevini, psikososyal bir bakış açısıyla tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Mülteci, Mobil İletişim, 
İnternet, Arketip

Abstract: This study that analyses immigration phe-
nomenon on the basis of sociopsychological perspec-
tive aimed to argue the economy-political and cultural 
etiological factors of immigration case and to search 
and understand how communication field and mobi-
le devices function for refugees and emigrants. Since 
archaic ages to present day the fundamental causa of 
the immigration and replacement event throughout the 
very motive of survival instict had been laid on to co-
untervail and supply the espectations and hopes, and to 
explore the things that  different and  stranger. Meeting 
with new social formations that causes allienation and 
cultural shock case are seriously important problema-
tic. Here, in the world of globalization the emigrant/
refugee applys and consults to the new communicati-
on mediums and tools to overcome and cope with this 
problematic. New communication technologies and 
smart mobile phones are the most important connec-
tion and “hanging on mediums” for the refugees and 
migrants both in their journey and at their very first 
steps towards to and in the new world. Briefly in this 
study it is aimed to research and to understand the topic 
that how mobile communication takes sociopsycholo-
gic place especially in the world of refugees hordes, 
and mobilized communities. In this context based on 
psychosocial point of view our research argues the ef-
fects of immigraton on the social and individual frame, 
and  searches for the function of mobile communicati-
on for an emigrant and refugee.

Key Words: Migrant, Refugee, Mobile Communicati-
on, Internet, Archetype
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INTRODUCTION and a CRITICAL APP-
ROACH to the PHENOMENON of MIG-
RATION and COMMUNICATION in a 
THEORETICAL FRAMEWORK

Social mobility occurs horizontally and verti-
cally. The phenomenon of migration impliest-
he horizontal mobility that is realized by the 
relocation of individuals. But the statuses, ro-
les and class and group relations of migrants 
also changes in a new social environment in 
the end of migration. And this change implies 
the vertical mobility in social mobility. In this 
respect, the phenomenon ofmigration causes 
a “horizontal and vertical” mobility by effec-
ting the spatial change as well as the change 
of belonging relations (Güvenç, 1996: 219). 

The relocations and the fact of encountering 
with new cultural formationsaffect the attitu-
des and behaviors of individuals and changes 
the belonging relations. Encounteringhappens 
voluntarily or in necessity so as to fill a gap, 
escape from something or rescue something. 
But the main element in the phenomenon of 
migration and encountering is that it is an ac-
tivity in whichman carries a hope for “a bet-
ter future”.  Even though the expectations of 
migrant do not coincide with the reality, every 
encountering leaves an impression and diffe-
rentiates him/her.  And here is the phenome-
non of alienation is one of these impressions. 
While migrant moves away from the world 
which he/she left and still remains distant 

from the world which he/she encounters, he/
she experiences a problematic of a dual alie-
nation. Actually,migrant becomes a represen-
tative of a culture and identity which is dif-
ferent from both cultures by combining the 
values which he/she carries as the heritage of 
the past and the values which he/she adopts in 
the new cultural environment. By such a form 
of representation, migrant has an opportunity 
to contribute as an enriching element to both 
cultures and to universal culture. Every mig-
rant has a tendency to get closer to other fo-
reigners in a new cultural environment. In the 
beginning, migrant gets astonished against 
the new world which is contrary and strange 
to him/her. And the improved attitude against 
this astonishment is “coherence” and getting 
closer to people who have the same origin 
with himself or the other foreigners. Migrants 
can maintain a protective and a traditionalist 
attitude. Cultural differentiation is at issue 
not only for migrants but also for the count-
ries which let in new social groups. Develo-
ped regions are attractive places to migrants 
for they promise a hope for a better life. And 
also the tendency of humans to duality, so to 
say the tendency todifferentiation of ownself 
by distinguishing from the other manifests it-
self in different contents in every society. The 
contradictions such as “Westerner-Easterner”, 
“Urban-Rural”, “Native- Migrant/Refugee”, 
and “Modern-Traditional” are the contents 
which exemplify this tendency to duality. In 
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migration studies, according to “balance mo-
del”, migration is a mobility which is benefi-
ciary and creates a balance for the migrants 
and the countries which let them in. And from 
the view of the supporters of the “conflict 
model”, migration as a process of a cultural 
participation from less-developed regions to 
developed regions is a mobility whichcreates 
an unequal environment in which migrants 
take place at the bottom of social stratificati-
on (Kaplan, 2005: 1-3).

The cultural changes are derived from the 
contradictions and the conflict elements in 
the cultural unity. Every culture is affected by 
the other cultures and changes by the external 
and internal dynamics while trying to preser-
ve itself. Factors such as internal and external 
migrations, economic-technological-scienti-
fic developments, political and geographical 
changes, ideologies and means of communi-
cation are some of the facts that cause cultu-
ral change (Akkayan, 1979: 10-13).

Just as critical theory, Frankfurt School dis-
cusses, culture is controlled as anindustry 
with all the institutions above-stated. Within 
the context of the critical theory, all cultural 
production and communication modes have 
fetishistic characteristics, things are in status 
of meta and they reduce individuals into one 
dimensional man by constraining from cogni-
tion.The greatest problem is alienation. Then 
the relationwith the identity which humans 

belong to and in which they position theirsel-
ves is also problematical. The phenomenon 
of migration, the identity of migrant and the 
matter of refugee should be discussed in this 
context. 

According to Bourdieu, symbolic violence 
is a mystified, estheticized and manipulative 
form of physical violence. Within this con-
text, symbolic violence is a sophisticated 
mode of obedience which is fed on collec-
tive images, collective values and practices 
that are not perceived as obedience.  Then 
for only it is a cultural language and is le-
arned without being noticed in unconscious 
processes and we accept some postulates or 
axioms without being coerced, the control 
of symbolic violence’s appearance in public 
space also occurs without resort to force. So 
the individuals who use and have pleasure to 
consume the signs which are organized by 
symbolically become the apparatus and pro-
ducer or collaborator of implicit power relati-
ons (Anık, 2015: 107).

Comparing with traditional society, in mo-
dern societies, social stratifications and sta-
tuses which impliesthe economic differentia-
tion are the apparatuses of symbolic violence 
which establish a more brutal form of relati-
onship among individuals. The hegemonics-
pace of “God” image in traditional societies 
passes to all public institutions which perform 
as network organizations in modern societies. 
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All the modes of communication which indi-
viduals connect with each other and by own 
selves, especiallythrough mass media and 
social media, are manipulators of reality and 
they produce substitute needs and ideologies. 
Hegemony gets its legitimacy from the “com-
mon consent” which isproduced through all 
its institutions. In today’s globalized world, 
we can exemplify the apparatuses of consent 
manufacturing as life rituals which perform 
as an industry such as “health, sports, aest-
hetics, tourism, free time activities, fashion, 
entertainment, education, cinema-television 
and new media platforms and mobile phones 
as a socialization space.” All the life rituals 
reduce individuals into a costumer position 
by producing false substituted needs.  In this 
context, emotions are also manipulated and 
fake identities, fake heroes, fake victims or 
enemies are produced. In an era of manufac-
turedconsent and wherein the conscious is 
tooblurredto make a relationship of causa-
lity between the facts, modern man can not 
belong to any identity today. The perception 
world of modern man convicted to the envi-
ronment of social violence is also mobile as 
well as his/her material world (Anık, 2015: 
67-70). 

Just like short-lived formal forms of con-
sumption rituals, forms of identity are also 
mobile forms which are realized in a fetishist 
language. The modern man who uses short-

lived (version designed) mobile phones as a 
mandatory part or a ritual of daily life feels 
a temporary belonging to a mobile identity. 
He/she establishes a belonging relationship 
with his/her “temporary, sedative, pragmatic 
and delusive” identity. Then modern man’s 
–who is alienated to own identity today - at-
titudes, behaviors and moods towards being 
positioned as a migrant and refugee are also 
problematical. Since the main problem is the 
problem of alienation and alienated man. The 
modern man who does not question the cause 
of being positioned as the other and is comp-
ressed and too blurred to perceive why he/
she has to migrate and how he/she falls into 
a refugee position almost integrates with the 
system over the position and identity defined 
in the given culture. So the mobile man’s - 
who gets disconnected from material basis 
and the economic-political context of the 
problem – mind also blurs and becomes mo-
bile. He/she fetishizeseven his/her appearan-
ce and identity as the other with a utilitarian 
view, instrumentalizes the existing identity 
in the relationship with own self and exteri-
or world, almost integrate with the system by 
having pleasure to be the other. In this case, 
migrant becomes an apparatus of the symbo-
lic violence. Since he/she integrates with gi-
ven culture over the attitudes, behaviors and 
life styles which that culture makes them 
embrace without resort to force. 
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As Bauman stated, social life styles and mo-
des of thought essentially imply the relations-
hips occur in an incoincident and interdepen-
dent network. Again according to Baumann, 
the space of the constitution of identity is “an 
earth in which both explicit and dogmatized 
relationships grow.” Humans get into the re-
lationships which are not their choices and 
which they cannot escape from (Türkoğlu, 
2004: 57-58). Central cultural politics and 
modernization offers individuals to develop a 
common attitude abstracted from tradition. As 
a consequence of the proliferation of cultural 
differentiation with migration, either univer-
salism as a form of consensus is offered or as 
a contrary to universalism, particularism and 
the view of protection of particular identities 
is embraced. And Ernesto Laclau who disapp-
roves of putting particularism against univer-
salism, remarks the impossibility of strain to 
constituteavictory for “cultural authenticity” 
in spite of historical/cultural changes for ge-
nerations.  Laclau asserts that hybridization is 
not a loss of identity; on the contrary it gives 
new opportunities to given culture and iden-
tities. With globalization, the fact of migrati-
on has been discussed around the concepts of 
universalism, locality and multiculturalism/
hybridization (Türkoğlu, 2004: 58-59). And 
thus Şeyla Benhabib and Amin Maalouf sug-
gest a democratic communication platform 
in which every cultural/local identity partici-
pates as a common component of universal 

culture by using their own signs and symbols. 
At this point, every cultural identity has an 
opportunity to exist as well as it is possible 
to create a richer and a more democratic cul-
tural space by the identities that we can call 
conventional/collective or hybrid which can 
participate into universal culture (Maalouf, 
2000: 63, 132).

Just as those who are from different groups 
and have different identities can create a ric-
her culture and identity by sharing a common 
culture, alsopolarizations are possible due to 
the politics of conflict of differences. Herein, 
first and foremost, there is the effect of eco-
nomic and social politics and the apparatus of 
these politics’ institutions. And in this context, 
the function of mass media, television, cine-
ma, new media platforms, and mobile phones 
is important as an apparatus/mean. There are 
common signs which expose whether you be-
long to a group or not. These several signs 
can be exemplified such as clothes, language, 
accent, arts, symbols, forms of usage of body 
and instruments (Changeux, 2000: 253-257, 
264). Mobile phones are also collective ima-
ges/common signs with regards to their func-
tion for migrants and refugees. 

International flows of migration come forth 
as a consequence of economic, social and po-
litical changes on a global scale in 20th and 
21st century. International migration increases 
the dependency of poor regions to wealthy 
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regions and causes economic-based polariza-
tions. In this case, external migration should 
be discussed as an element of political and 
economic imbalances among the central co-
untries and dependent countries. 

Migrant accepts oppression-oppressed relati-
on as a reality in the country which he/she 
goes and justifies this form of relation which 
implies “symbolic violence” with his/her be-
haviors. Even though migrant is at first in 
“coherence” with the ones similar to himself/
herself in new cultural environment, when 
he/she returns his/her country or when he/
she moves up, he/she prefers to be oppressor 
and looks down upon the ones which he/she 
left behind andgets psychological satisfaction 
from this. In this case, migrant own self also 
impels symbolic violence – whichis impelled 
by the given culture to migrant/refugee –in a 
modified form bothto the culture which he/
she lives and the culture which he/she left 
(Kaplan, 2005: 25-26). Here for the very rea-
son, nowadays means of communication and 
mobile phones as products of new commu-
nication technologies have a very important 
function for the migrant. 

Today, mobile phones are migrants’ first pla-
ce/home which they find asylum in or an ins-
trument of “coherence” when they take their 
first steps into a foreign world. In this regard, 
mobile phones are archetypal motifs as the 
only communication space for mobile com-

munities wherein they can meet/talk with the-
ir pasts and the ones who have common valu-
es with themselves. Mobile phone is asavior/
companion archetype as an associative sign 
of collective unconscious for mobile commu-
nities (migrant and refugee) as well as it is 
a collective image which implies separation 
and unity and associate with “home/mother” 
archetype in unconscious processes as a first 
space of coherence/binding for migrant and a 
first space wherein migrants meet. 

ARCHETYPAL ANATOMY of the PHE-
NOMENON of MIGRATION, SEARCH 
and BINDING/COHERENCE on the BA-
SIS of ANTHROPOGEOCOENOSIS

According to world-famous anthropologist, 
a member of the Soviet Academy of Scien-
ces, Alekseyev who provides many valuable 
contributions to contemporary anthropology, 
anthropo- geo-co-enosis means the unity of 
adaptive space/nature-man with regard to 
the genesis of the man (anthropogenesis). It 
also implies the mutual interaction of formal 
topological contents with their interior and 
exterior dynamics with the genesis of cultu-
re and the development of cognitive proces-
ses; and the effective unity of them, in which 
they transform each other (Alekseyev, 1993: 
297-304). Anthropogeocoenosis is a symbol 
of development of cultural and social forma-
tion in which human being has a reflective 
transformation and exterior nature which hu-
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man being belongs to with regards to histo-
rical and evolutional dialectical development 
phases in ontogenetic processes. Ontogenetic 
transformation implies the developments and 
recurrent facts which at first are unconscious 
of but then are comprehended consciously in 
the unity of man-nature-culture which has an 
interactive integrity (Alekseyev, 1993: 206, 
207; Jung, 1934: 56-87). Anthropogeocoeno-
sis is also an ongoing fact today by taking the 
variant formations in the context of anthro-
pogenesis and it expands towards the space 
of informatics. Accordingly, positioning of 
today’s mass culture and culture industry it-
self through informatics, telecommunication 
and interactive communication media is a 
contemporary appearance of anthropogeo-
coenosis. (Alekseyev, 1993: 122-167). When 
we consider especially the condition of the 
ordinary man within the ordinary popular 
culture jar against smart phones, tablets, no-
tepads which are called electronic consumer 
products over the internet and new media 
which they get access to millions of appli-
cations and numerous written-audial-visual 
stimuli, it is obvious that ontogenesis is still 
ongoing. For the cognitive condition of mo-
dern individual and societies against this tool, 
apparatus, software and visual-audial texts 
which are coded through them is in the form 
of slow and relative comprehension of things 
whichthey are unconscious of and they don’t 
have a grasp of completely before. In com-

munication sciences literature, the existence 
of several optimist or pessimist publications 
asserting that mass society is desensitized 
and it should be brought forth awareness is 
obvious evidence to this.

And as Freud indicates, anthropogeocoenosis 
emerges as a schematic product of psychoph-
ysical and physical interactions before the 
socio-psychological and socio-economical 
processes (Freud, 2002: 201-246).

Society and nature are exterior entities which 
surround man. The set of concrete and abs-
tract probe tools which man extends to-
wards the exterior world formalize man, cul-
ture and nature as a product of ontogenesis 
and are affected by those. Including Olduvai 
hand-axe dated before 2 million 250 thou-
sand years and defined by Lewin, Wasburn, 
Halloway, Lieberman and Leakey, all mate-
rial and moral acts which constitute culture 
and make man humane are in the position of 
medium/probe as a catalytic1* tool. According 
to this, including Olduvai hand-axe; Langu-
age (communication) is a cultural catalytic 
tool, medium and so a probe (Lewin, 1981: 
806, 807; Leakey, Lewin, 1978: 49-62; Hal-
loway, 1969: 395-412; Washburn, 1971: 384-
386; Washburn, 1960: 62-75; Lieberman, 
1968: 1574-1585; Hill, 1972: 308-317). Thus 
some sequences in Kubrick’s epic film 2001 

1 It is a process accelerating element which 
combines, organizes things and causes variety.
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A Space Odyssey (1968) which is fictiona-
lized with a metaphorical and metonymical 
symbolic language represent clearly the va-
riance of differential transition of concrete 
probe tool (hand-axe, etc.) extended exterior. 
In the film,the bone hand-axe which is exp-
lored by a hominid, the ancestor of man, is 
an archaic probe. In the upcoming scenes, a 
hominid throws his hand-axe up and this axe 
transforms to a spacecraft/probe in the orbit 
of earth to provide a transition from an arc-
haic man who uses bone hand-axe to a space 
age man by a leap. In brief, Kubrick expo-
ses by a symbolic language that the metonym 
differential extension of primitive hand-axe 
will evolve to instrumental formations such 
as spaceships and space crafts (probes) which 
also examine and explore the unknowns in 
the advancing phases of civilization (Kap-
lan, 2016: 172-177). Structure determines 
the content, and the content is affected by it. 
McLuhan’s famous phrase “medium is the 
message” is another statement of this. Human 
is a being that uses tools and transforms to-
gether with it. As in ancient ages, mobile hu-
man being does not go around without a stick 
and a wand in hand for various reasons such 
as protection, work and functionality, today’s 
human being also does not step outside wit-
hout a mobile phone in hand. Man uses the 
tool or an abstract/concrete probe for exami-
nation, exploration, defense or attack. Especi-

ally the case of contemporary individual who 
connects with and hold on each other mobile 
with the opportunities provided  by internet 
sphere - the master connecting and sharing 
media of interactive technology, applications 
and devices - through mobile phones should 
be questioned. While primitive man uses the 
stick in hand to defend own self against the 
attacks and to collect fruits and herd the cattle 
usefully, mass culture man who presents own 
self’s and mental architecture’s representati-
ons through interactive technologies performs 
his/her defenses and representations by using 
an abstract probe/medium and written-visual-
audial language on social networks and thro-
ugh interactive technologies. In this process, 
while the unique interfaces which form the 
catalytic bed are smart phones and touchpads 
which humans own in instrumental level; and 
algorithmic software level is applications and 
internet. All of them are communicative pro-
bes. Communication process itself is the mig-
ration of concepts, symbols and meanings. 
Every structure whether is symbolic or objec-
tive which is sent from subject to exterior and 
interior for exploration, transmission, defini-
tion, information, sharing and other purposes 
is a probe. Archetypally, spacecraft which is 
sent to Mars with certain hardware and also 
audio-writing-images that we reflect exterior 
in certain syntax have equivalent functiona-
lity as a probe. 
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While the ordinary, average and small man 
as Ünsal Oskay mentioned moves around in 
urban space mobile, now this man reinforces 
his/her banality and imbecility some more 
by the representations in the pursuit of will-
to-power through the smart mobile devices 
which he/she holds on tight and provide him/
her omnipotence access and accompany him-
self/herself. The importance of smart mobile 
devices which are used by ordinary man with 
various pragmatic benefits, socialization, ti-
me-energy saving transforms a vital catalytic 
savior when it comes to migrants and refu-
gees. 

Image 1. “Paleolithic Petroglyph (Algi-
ers): The Grandmother and Hunter Son 

(B.C. ~3500)”

(Frobenius, Obermaier, 1925: plate 78 cited 
by: Champbell, 2004: 310)

Since the genesis of man in earth, he/she has 
been a continuous migrant in search. His/
her culture and own self has been affected by 
nature and transformed on it and with nature 
he/she has transformed the culture. Human 
being, who is always mobile in action in the 

earth positions, develops and claimsown self 
against the other on the natural topographies 
which he/she has held on to and connect to. 
Such that claim expands till maintaining the 
other with an expansionist politics; civilizati-
on sometimes regresses and sometimes leaps 
forward through conflicts and unions. Even 
though some encountering has been destruc-
tive for humankind’s development, histori-
cal dialectical developments and events has 
shown clearly that human beings have succe-
ed and found a way out to be able to continue 
their development forward. In the dynamic 
cyclical act which aims to surpass nature or 
capture the other by defeating it and/or integ-
rate with it by coherence, the only catalytic 
element which humans get strength from is 
the left ones, in other words those are geog-
raphy, culture, technique, civilization, soci-
ety, identity and the system of values which 
they hold on to. Since the very beginning 
human being has always been in a mobi-
le action to survive, live on and reach more 
prosperous topographies. While in the agri-
cultural, sedentary system phase, the archety-
pal topological mother image which human 
beings held on to was earth and village; in 
hunter-gatherer phase, the archetypal cataly-
tic subject mother who human being held on 
to and took strength from was grandmother 
and topological substitutes of those were mo-
bile nomads, villages and caves. Even if the 
hunter did not have a smart phone in order 
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to communicate the left ones, the animistic 
and animalist interactive media of magi-
cal perception, signification, interpretation 
and communication of primitive communal 
system’s spiritual formationhas been a func-
tion as a catalytic medium. In animistic pha-
se, hunter not only held on the charms which 
was given by his/her relatives for the luck 
and the mandalas which he/she drew on the 
ground and connected with the left ones with 
the mandalas but also he/she communicated 
and interacted with all the natural elements 
as a whole through the mystical participations 
as Bruhl mentioned. In this phase, spiritually 
and communicatively, the absolute power 
(omnipotence) of thought was dominant. Just 
like as it has been provided that the owners 
of smart mobile phones which are taxed to 
the hands of today’s consumption individuals 
as the objects of mass culture, in low-priced 
versions have fallen into an illusion that they 
have omnipotence power under the mass cul-
ture. Archaic man, hunter-gatherer individual 
communicated with the left ones, home and 
even the animal which he/she would hunt and 
the nature as a whole through the screens of 
mandalas that he/she drew on ground. The 
analogy of which the function of the mandala 
in the animism as the product of a mentality 
which has a magical understanding has been 
reconstructed in today’s smart phone devices’ 
touchpad screens, social networks and milli-
ons of various applications reveals the trans-

formational and repeater truth of archetypal 
level (Kaplan, 2014: 37-51; Jung, 1999: 12-
65).

The main theme in the Paleolithic petroglyph 
brought to your attention above is Hunt, 
Devotion to Home, Search for Security and 
Pray/Orisons. From left to right, the figures 
are Great Mother, Domesticated Cattle, Hun-
ter Son/Arrow-Bow, Companion/Assistant 
(Guard) Dog or Domesticated Pars and Game 
Animal Bird. The Great Mother’s arms which 
are spread up to the sky and the tassel which 
is dangled from arms of Hunter Son shows 
clearly that shamanism and animalistic/ma-
nist perception and belief is dominant. On the 
left of the petroglyph the Great Mother and 
Domesticated Cattle symbolize stable incor-
porative space, culture and home. The Hunter 
Son/Arrow-Bow and hunting dog represent 
the boundary interface of cultural space aga-
inst the nature as a whole and a probe which 
is sent to unknown and uncanny mother earth; 
that is to say, in brief, it is a symbol of a vec-
torial arrow which is shot forward. The Great 
Mother communicates with the elements of 
earth and the heaven by her arms spread up to 
the sky in orisons with an animistic percepti-
on and wishes her son’s hunt to be successful 
and he returns home safe and sound. When it 
is considered that the incorporative concave 
dish formation of arms spread up to the sky 
correspond to dish antennas which still have 
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a similar geometrical function with the sky, 
it can be suggested analogically that satellite 
dishes which enable us to communicate with 
the rest of world substitutes the archetypal 
Great Mother’s some of catalytic functions 
and the arms spread up to the sky. Every hunt 
as a dangerous and heroic ritual is a migrati-
on and search process which has possibilities 
of disasters, failures and tragedies. The home 
and the left ones which The Mother/Wife rep-
resents communicate with the Son who goes 
to hunt by inclining the heaven and the ele-
ments of nature within an animistic system. 
The Hunter Son is connected with the Great 
Mother by an umbilical cord. This descripti-
on which is an objective representation of an 
abstraction and refers to the reality of genesis 
is a metonymy of the return to home after a 
successful hunt, renaissance and leap of cons-
ciousness. However every successful hunt is 
a symbol of renaissance and return to home, 
mother’s bosom, womb; the representation 
of thehunter son still bound to the mother 
with an umbilical cord is an obvious sign that 
every rupture from the mother bosom which 
takes the risks heroically symbolizes a for-
ward move and renaissance. The hunter son 
takes his strength from the main left formati-
ons, mother and home through the umbilical 
cord in his journey which he went on to unk-
nowns heroicallyfor a certain purpose, mee-
ting the needs, himself’s and his community’s 
more prosperous life. 

From this point of view, for the migrants and 
refugees who left their relatives, family, ho-
meland due to necessary or voluntarily rea-
sons, the smart mobile devices in hand which 
they take strength from and is an only cataly-
tic instrument which they hold on to as an 
archaic substitution of miraculous mandala 
screen and umbilical cord (as it metonymy) 
are home and mother’s bosom, whether real 
mother or homeland. 

According to Jung who discusses the datas 
of comparative mythology and ethnography, 
artistic literary texts of which the symbolic 
narrative structures are powerful such as po-
etry and painting from psychology’s view, the 
journey of migration occurs with a retrospec-
tive binding to social and individual belon-
gings but it is also a prospective and progres-
sive search (Jung, 2005: 23-76). This search 
implies the interior journey of individual and 
the effort of annihilation of alienation as well 
as it implies the exterior journey of individual 
and the struggle with the alienation in unfa-
miliar worlds. Thus migration involves an in-
terior and exterior alienation problem but it is 
absolutely a process and acquisition that ma-
tures the individual. Migrant always looks for 
familiar/similar symbols to ownself and tries 
to protect the homelike during and after the 
journey. During and just after the migration, 
the individual and community which signifi-
es and defines ownself with a retrospective 
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binding to social belongings in an unfamiliar 
environment tends to alienate somewhat to 
the social environment which he/she came 
from and left behind in time. Migrant cannot-
be confined to the world left behind comp-
letely with a retrospective perception; he/she 
can mature himself/herself through the socio-
psychological conflicts with the left ones and 
the faced ones (Jung, 1931: 361).

Thus it is implied that the continuity of com-
munication between the mother and son as 
well as the continuity of common conscio-
us between the departed one and the left one 
with the cord image in the above image which 
the mother sends off her hunter son. And to-
day mobile phones’ function is the sign of the 
same common conscious in communication 
between the left ones and the ones of the new 
worlds they arrived for migrants.

Image 2. “The Umbilical Cord andthe 
Archetypal Function of Binding Formati-

ons”

In the collage image above, there is petroglyph 
of the great mother and the hunter son bound 
with an umbilical cord to his mother, a diver 
bound with an overhead cable to ship, Ame-
rican Ed White, the second man who walks 
in the space, bound with overhead cable to 
spacecraft during the space walk, a baby in 
the womb and Aleksey Leonov (U.S.S.R), the 
first man who walks in the space, bound with 
an overhead cable to spacecraft. 

The first one of the two main common ele-
ments that these images emphasize is umbi-
lical cord; and the other one is the structure 
which the umbilical cord bound to. The um-
bilical cord which binds diver and astronautto 
the ship and the spacecraft not only transports 
air but also contains power and communica-
tion cable within itself. While the structure 
bound with umbilical cord is a life-giving 
stable crib and apparatus; the element which 
is bound to this structure and goes forward 
is a vectorial probe. Today the overhead cab-
le which binds astronauts and cosmonautsto 
the spacecraft is called umbilical cord.In this 
ancient and contemporary images while the 
element which is bound with the umbilical 
cord to the ship and goes far away from the 
ship for a mission is the substituent of the 
archaic hunter son, the life-giving crib ship 
which provides the mission hero physical 
and psychological support is the substituent 
of the Great Mother and the image of anima/
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heaven. Then ship/home, hero, companions, 
mission, going far away from home, search 
and bonds which enable migration and com-
munication are constant motifs of archetypal 
schemes. Thus as it comes to this that the 
archetypal  topological reflections of commu-
nication, energy, life and power giving um-
bilical cord build reconstructive and repeater 
formations in the brief analysis of the collage 
image above. Same condition is valid for for-
mal schemes of archetypal anima/great mot-
her images. Herein this is in the form of ship, 
spacecraft and real mother. 

Our civilization, humanity and being human 
are built on binds, connections, bindings and 
coherences. To say that such our existence, 
that is to say our given condition, which we 
build in extraordinary diversity and we owe 
it to the binds and bindings which can be in-
terpreted almost as patterns of exterior nerve 
cluster (the brain)2*analogically is more than 
a literary word game, it is a reality based on a 
completely physical and cultural context. The 
archetypal inelastic codes which are based on 
cosmological topologies and also take forms 
of psychogenic schemes in the level of neu-
rologic-neuroanatomic and organize the ma-
terial and moral motifs of cultural creation in 
content and form expose that is just like this 
(Goodwyne, 2012: 1-28; Durkheim, 2005: 

2 *Therefore exohuman. This is not an 
anthropomorphic conclusion projected exterior.

338-351; Schneider, 2009: 120-204; Hillman, 
2000: 5-17).

As is known, the communication networks 
which connect people with each other pro-
cess through two main topologies in terrest-
rial and celestial. Terrestrial conventional/
fiber optic cables, radiofrequency terrestrial 
broadcasting stations and celestial telecom-
munication satellites (in the orbit of the earth) 
are important cultural formations which gives 
life to our civilization and distinguish us from 
the cave/stoneage as being almost a nervous 
complex. 

The catalytic function of the archetypal for-
mation which lies behind Antique Roman 
road, silk road, aqueducts, water pipelines, 
underground and ground electric lines, cana-
lizations, fiber optics and conventional com-
munication lines, dams, highways, railways, 
receiver and transmitter satellite dishes, tele-
communication satellites and base stations -as 
topological differential expansion of umbili-
cal cord- is obvious with regards to civilizati-
on and prosperity. The documentary of Mars 
released in 13 November 2016 simultaneo-
usly all over the world as a documentary seri-
es is a current example how science and sci-
ence-fiction interlace in the phase of today’s 
technology. It is obvious that it is no longer 
easy to distinguish which one is mythologi-
cal, fantastic and science fictive and which 
one is the potential sign of proliferation of 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:373 K:406
 (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)

169

technology in this current phase. Human be-
ing who has watched fairy tales which has 
turned into science by science-fiction since 
second half of last century will witness the 
realization of human being’s phantasms and 
fairy tales which are more and more possible 
by science and technology. Accordingly, the 
constitution of heavenly journeys and worlds 
imputed solely to extraordinary divine enti-
ties in mythologies seems like that it will be 
an ordinary work in which ordinary people 
will be workers of planet probe colonies in 
the not-so-distance-future. The plan of buil-
ding of a permanent 100-person plantation 
colony till the first half of this century we are 
going through is a sign that a part of human 
beings will leave mother earth and begin ter-
raforming activities. Terraforming is an acti-
vity of transforming an uninhabitable planet 
to an inhabitable oasis. In other words, this 
means creating a new world and Elysium. 
However the appearances of tools changes in 
fairy tales and myths in the world of extraor-
dinary entities and semi-god founder-heroes, 
the archetypal topologies of companions and 
assistants do not change. The motifs such as 
ship, communication tools, umbilical cord, 
and image of Hero, Mission/Holy Grail, and 
Niche construction are archetypal schemes 
which adapts and reconstruct itself even in 
the colonization of Mars. In other saying, 
there is no difference between the journeys 
for geographical discoveries and today’s mig-

ration and the migration to Mars in terms of 
journey, plantation, adaptation, settlement, 
self-sufficiency and autonomy archetypally; 
for cosmogenic archetypal formations recons-
truct theirselves in similar forms. In a sense, 
however the form and the content of medium/
probe change – for example, from Bronze Age 
to now, things has become nano-technologic, 
composite and digital – similar conditions are 
resolved in similar geometries and contents 
cosmologically. Similia similibus curantur 
(lat.): Likes are cured by likes. The only Holy 
Grail of Elon Musk – the owner of SPACEX 
Company who has a quite big desire and pas-
sion of realization of Mars colonization per 
private company –is to build luxurious ho-
tels Elysiumesque in the orbit of the Earth, 
to make mining and hunting tons of massive 
meteors which contain valuable rare earth, to 
commercialize Space and Mars. Elon’s wild 
liberation is a new appearance of contempo-
rary gold prospecting (El Dorado) based on 
a phantasm of commodization of space. The 
only difference is that rockets and craft cabins 
take the place of old mule cars and caravels, 
that’s it. Capital which rapes the mother earth 
Ceres’s daughter Libera’s body looks for new 
types of utilities and pleasure sources in the 
other lands, on the other Libera’s by using li-
beralism.

Even in the colonization of Mars – in in-
fancy and till it becomes autonomously self-
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sufficient –the first prominent element is the 
need of communication and commerce which 
comes from the adhesion to mother earth 
physically and psychologically. The phe-
nomenon of building a new life, home and 
settlement in unknown lands of migrants and 
refugees who go beyond countries, seas and 
continents is not a less difficult and dangero-
us Odyssey than the journey to Mars. Just like 
how essential and vital the adhesion of Mars 
colony to mother earth and the need of com-
munication materially and morally are,the 
need of communication for migrants and re-
fugees with the new environment which they 
try to integrate/adapt and with the environ-
ment they left has an equivalent importance. 
The only instrument is mobile communicati-
on device which enables this for refugees and 
migrants.

Image 3. “La Barca de Caronte” (The 
boat of Charon)

(Gil,1919: Museode Bellas Artes de Valencia 
en su Historia, Valencia, Spain; http://www.
museobellasartesvalencia.gva.es/ viewev in 
05.11.2016).

Image 4.“Charon Carries Souls across the 
River Styx” 

(Litovchenko, 1861: Russian Museum, St. 
Petersburg,Russia;3Lytovchenko_Olexandr_
Kharon.jpg viewed in 24.10.2016).

In mythology of antiquity, the Charon motif 
appears as a reflection of archetypal Hermes 
motif in the form of carrier/transporter/pro-
pellant/messenger. And it also appears as the 
carrier of the functionality of psychopomp 
archetype, sometimes as the trickster and so-
metimes as a mana-personality motif which 
takes the place of the wise old man archety-
pe with his mentorship and guidance. Charon 
motif is the rebound appearance of Utnapish-
tim motif of Gilgamesh in antiquates and El 
Khidr in the eastern geography expanding to 
India; and the variants of it are called diffe-
rently (Jackson, P. D., 2005: 43-67). Charon 
is a mythological figure who carries the souls 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_
Litovchenko#/media/File



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:373 K:406
 (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)

171

to the Hades in where they move till the re-
demption through Styx River. 

As it is seen, this process of migration which 
is guided by Charon symbolizes directly the 
feeling of pain, suffering and deprivation. 
The realization of migration by boat on the 
river (Styx River), the risk of voyage, the fe-
eling of deprivation, conviction and isolation 
of voyage strengthens the dramatic and tragic 
facet of the aforesaid journey. In addition to 
this, water and river as substitutes of umbili-
cal cord are the carrier catalytic symbols of 
the return to mother and catharsis. According 
to this, both Charon and Styx River and the 
boat as carriers are the schematizations of 
psychopomp archetype. Psychopomp arc-
hetype is a motif which carries the person to 
unconscious, make him/her meet with the un-
conscious contents; make him/her mature and 
carry him/her back to conscious in psychoge-
nic activity. It is the psychogenic equivalent 
of the wise old man. In this regard, Charon 
motif is the symbol of both wise old man 
andPsychopomp archetype. So Charon motif 
is an important figure of interior and exterior 
communication. 

Charon, an archetypal motif of Ancient Gre-
ece mythology, has analogical accordance 
with regards to our study. If we take a look 
for the parallel contemporary substitutes of 
Charon motif on the basis of the phenomenon 
of migration and refugees, firstly we encoun-

ter with human smugglers who carry refugees 
and migrants to the other lands for a fee by 
boats and work in a similar physical topology 
just as in mythologies. Human smugglers fit 
the appearance of wicked trickster archety-
pe of Charon motif, and also fit the system 
of sea transport, a mythological archetypal 
system. The journeys which refugees take 
crowdedly on seas accord with the motif in 
which Charon carry the souls to Hades. The 
souls take on a massive crowd boat to pay for 
their penalties and during the journey of Ha-
des they suffer, face dangers, worry and feel 
deprivationand in the end of the journey as a 
price of their sufferings they come through a 
Catharsis and redemption. Thus the case of 
refugees and migrants who achieve to arrive 
in the targeted country as a fruit of their pe-
rilous and painful voyages resembles to this. 
The guidance and help of non-governmental 
organizations and organizations of UN are 
the substitute projections of the motifs of po-
sitive psychopomp archetype, wise old man 
and positive Charon. Human smugglers who 
are mostly cheater, uncanny and trickster and 
the Western countries which do not keep their 
promises in regard to open their doors for re-
fugees are each expressions of Trickster/Che-
ater/Clown archetypes. 

Charon motif and psychopomp archetype 
are the only elements which connect the so-
uls with the left ones. In this respect, mobi-
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le communication devices (smart phones) 
which connect refugees with the left ones and 
the ones in the targeted countries are the me-
taphoric substitutes of the psychopomp arc-
hetype and the soul carrier/transporter Cha-
ron motif. 

Mobil communication devices’ have a great 
help to the psychologies of refugees which 
take moral support, information and so 
strength and soul with communication. The 
revealed archetypal analogical connection 
should be considered in this respect. And also 
we would like to state that the souls carried 
by Charon are in the condition of Hades Re-
fugees and the redeemed ones will be heral-
ded by the Hesperides heavens and Elysiums. 
There is a three-headedgate-guard dog called 
Cerberus in Hades (hell) which is a guard to 
prevent the ones who attempt to enter Hades 
without permission. For also the keys of ways 
to Hesperides heavens and Catharsis are hid-
den in Hades. This resembles analogically to 
the fact that the rude border security guards of 
West which has physical, educational, judici-
al, social and economic settings that promise 
heavenly life standards, freedoms and a dre-
am life for Eastern people and the razor wires 
in the border don’t let the refugees in. More-
over, for the ones who enter in, this heavenly 
space contains the potential of transformation 
into a hell for migrants and refugees within 
it through fascist and discriminatory unders-

tandings. Just like as the heaven is hidden 
in Hades and Hades is hidden in the heaven.

Image 5. “Mythological Scene with the 
Rape of Proserpine”

(Giordano, 1680: National Gallery, London, 
United Kingdom;4 viewed in 21.10.2016).

The classical oil painting masterpiece above 
was created by Luca Giordano in the begin-
ning of 1680. It is also a pre-sketch of the 
fresco projects in the name of the famous pat-
ron of arts family Medici. (Fresk çalışması 
için bkz)5. On the right of the painting, the 
God of underworld Pluto (Hades in Greek) is 
kidnapping Ceres’s (Demeter in Greek) vir-
gin daughter Proserpina (Persephone/Kore in 
Greek). Three-headed dog Cerberus is guar-
ding the gate of underworld Hades and the 
boat of Charon is waiting to transport the so-
uls Elysium/Hesperides or Hades (hell) thro-

4 https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/luca-
giordano-mythological-scene-with-the-rape-of-
proserpine

5 http://www.palazzo-medici.it/mediateca/en/imma-
gine.php?id=215
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ugh Styx River. In the background of pain-
ting, in the center, The Giants who fought and 
was defeated against theOlympus Gods under 
the leadership of Jupiter (Zeus in Greek) are 
represented as they are serving their eternal 
sentences in pain and breaking rocks in the 
land which they are imprisoned.

Since archaic ages, throughout history in dif-
ferent geographies, the psycho-social con-
tent of phenomenon and events such as con-
sistently repeated conflict, search, migration 
and other necessities has importance toward 
similar archetypal topologies. The dramati-
zed artistic cultural narratives such as tales, 
mythoses, rituals, theatral plays, frescos and 
paintings provide retrospective evidences 
about the real content of aforesaid repeated 
phenomenon and events. 

Mythology is an appearance of try to signify 
and overcome potential conflicts which man 
confronts consistently in his/her interior and 
exterior world by a psychogenic effort, spiri-
tually and a preconscious technique based on 
mostly illusions. In this respect to this, it can 
be said that mythologies and theologies, pro-
ducts of a more developed structure of menta-
lity than animism, are the archaic techniques 
of humans’ efforts to overcome problems ba-
sed on abstractions and assumptions (Arms-
trong, 2005: 1-11; Hillman, 2007: 336-340; 
Jung, C. G., Kerényi, C., 1989: 1-24; Bruhl, 
2006: 24-45). 

The world-famous painting and fresco of 
Luca Giardano in the above image 5 is pre-
sented for it contains some impressive dic-
hotomousantagonisms and so contributes 
our study from a different perspective. We’d 
like to emphasize a linguistic truth again at 
this point of our analytical examinations. 
Nowadays some words’ sensed and percei-
ved meanings clarify and disguise the body 
of archaic meaning to substantive contents. 
The word Liberty which means freedom and 
independence is derived from ancient Latin 
Liber and Libera words. And Liber and Li-
bera are significations which mean Aventine 
Triad or Plebeian Triad or Agricultural Triad 
and derived from the Latin and ancient Gre-
ek cults of soil and mythologies. The cult of 
Agricultural Triad was established in Rome 
in 493 B.C. Demeter, theAncient Greek god-
dess of harvest, fertility, spring, life cycle and 
agriculture transforms to Ceres in Roman; the 
virgin daughter of Demeter, Persephone/Kore 
to Proserpina/Proserpine which phonetically 
Latinized. It is remarkable that Roman have 
sustained Ceres culture and the main Ceres 
temple has been in Enna region in Sicilia; for 
today Sicilia is one of the primary destinati-
ons which is targeted to pass EU and USA /
Canada of international migrants and refuge-
es who comes from oppressed and poor low-
class people and cross Mediterranean Sea. It 
is interesting that a big percent of refugees 
flow from Africa and the Middle East ma-
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kes Sicilia home where the cult of Demeter, 
goddess of farmers and peasants in Ancient 
Rome is dominant, but it is a meaningful cho-
ice with regards to archetypal topology (Hill-
man, 2000: 14-76).

In Ancient Rome, Liber is the companion and 
hiero gamos partner of Ceres and Libera. The 
triad of Liber, Ceres and Libera is derived 
from the triad of Dionysus-Demeter-Persep-
hone of antiquity. Libera is interpreted as the 
virgin daughter of Ceres firstly and then the 
sister of her. One of the seven hills of Ancient 
Rome was devoted to ordinary people (ple-
beians) as a triad hill. The cult of Plebeian 
Triad which represents Ceres-Liber-Libera is 
a cult in which ordinary people, peasants and 
low-classes called plebeians dominate. Afo-
resaid triad and temple represent and refer to 
the identity ofpeasantand community in the 
Ludi -derived from Latin word Luna means 
moon- activities. Ludi activities involve se-
veral games and theatrical performances. An-
cient Roman Republic is comprised of two 
main classes, one of them isthe elites Patrici-
ans (Fathers) who keep the central administ-
ration, military and local administrative staff 
and the other one is ordinary peasants and 
workers who are called Plebeians. The word 
Plebeian later transforms into proletarius. Li-
ber and Libera are the goddesses who symbo-
lize the Roman Plebeian class of peasants and 
workers. For a Roman Plebeian these goddes-

ses are the personalized forms of freedom and 
fertility. The elite Patricians despise this triad 
culture. The Patricians dominated by choo-
sing the gods in the top of the Pantheon-Oly-
mpus hierarchy and their cults as protectors 
to show their identities and statuses. As it is 
seen, Zeus/Jupiter who is in the top of gods’ 
hierarchy and his subordinates are exposed as 
a law-maker and an authoritarian figure that 
orders around and was used as a sign of class 
identity in Ancient Rome. And the low-class 
god/goddess figures such as Ceres, Libera 
and Liber who represents production, trans-
formation, and laborand imply the ground/
earth are the signs which protect social, poli-
tical and economic statuses of Plebeians. The 
Plebeians think and believe that they are the 
children of Libera and representatives of fre-
edom against the system and the leisure class 
which make law, order and rule but does not 
contribute to the real economy with the power 
taken from earth and production. According 
to this, today the word Liberty/Libera which 
means freedom gets disconnected from the 
anthropogeocoenosis context which implies 
the place-man integrity and disembodies and 
becomes a spectre/phantom. 6

After these explanations, if we turn again to 
analyze Image 5; the painting which compo-

6 (see; https://en.wikipedia.org/wiki/Aventine_Tri-
ad; https://en.wikipedia.org/wiki/Liber; https://
en.wikipedia.org/wiki/Proserpina viewed in 
15.11.2016).
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ses the theme of kidnapping of the Proserpina 
(Persephone) by Hades, the brother of Zeus, 
contains dichotomousantagonisms, as menti-
oned before. On the left of the painting, Cha-
ron, which is analyzed before, is portrayed 
while he is taking spiritual refugees on the 
boat on the Styx River which flows into Ha-
des. There is three-headed omnipotent mons-
trous hell gate-keeper dog in the center of the 
painting. At the background, the Giants who 
are defeated by Olympus gods are shown as 
stone-workers in pain and difficulties in the 
land in where they are imprisoned. On the top 
of the painting, there are two elite Olympus 
gods in hiero gamos, pleasure and peace and 
on the top of these, there are cupids which 
reveal the moods of these gods in pleasure. 
In the rightmost of the painting, Hades who 
grapples and kidnaps (rapes) the daughter of 
earth and harvest goddess Proserpina is port-
rayed anthropomorphically.

The impressive dichotomous antagonisms 
which the mythological scene contains in 
the painting are pleasure-grief, love-pain, 
liberty-restriction, freedom-condemnation/
captivity, free will-submission, elite-low, 
gentle-rough, crime-punishment, oppressor 
(ruler)-oppressed (ruled). The Giants who 
are seen as rough, undeveloped, powerless, 
slavish and guilty and defeated by Olympus 
gods are condemnedto a painful stone-work 
in a land where they cannot come out forever. 

On the other side, mortals who are recusant 
and have problems with the divine authority 
are displaced by the boat which Charon sa-
ils to Hades in order to sanctify afterlife – or 
to suffer in the hellhole forever just like the 
Giants. The Giants and the souls waiting to 
be taken to Hades symbolize the oppressed 
and the ruled class and the destiny which is 
determined by high classes andcannot be es-
caped from. On the contrary to this negative 
condition, the omnipotence tyrant god Hades, 
one of Olympus elites and from leisure class, 
is in search of pleasure and busy with kidnap-
ping a virgin and rape for his pleasure. And 
on the top, another Olympus elite couple who 
is in a libidinal hiero gomos accompanied by 
cupids completes this condition which almost 
makes fun of others.  The autonomous there-
headed dog Cerberus whose personality is in 
the hands of the gods which create himis a 
fierce gate-keeper of order. 

According to this, the repeated archetypal 
reanimations and reconstructions of these 
mythological motifscan be explored analogi-
cally in our study in this way:

The Gods are the symbols of hegemon states 
which think of their pleasures and national in-
terests. The Giants are the symbols of people 
who are in search of freedom and higher life 
standards, and are considered as undeveloped 
and so despised by the developed ones. Being 
trapped, imprisoned and restricted symbolize 
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the borders which global powers allow and 
dictate the other ones. And the Hades refu-
gees who are forcibly displaced to Hades 
and compose of souls without bodies are the 
symbols of a transformation of the people 
who lost their bodies/anatomies/homeland 
and are condemned to pains to refugees and 
migrants. 

The Giants and Hades migrants are the ones 
whommythological games are staged on, and 
who are exploited and humiliated by upper 
classes/Olympus elites and they imply the 
lower, ground and earth. The most important 
sign which reflects this dichotomous division 
is presented by the scene of the attack, rape 
and imprisonment of Libera, the virgin da-
ughter of mother earth by the brother of Oly-
mpus elite Zeus, Hades. This is the symbol of 
that the elites attack and interfere the libera-
tion and freedom of the children of earth and 
restrict and oppress them. 

The elites achieve this by playing games on 
Libera, the daughter of earth, in other words, 
using the various appearances of freedom. 
Now the scene we watch on our screens ref-
lects on “strategic” games which cause civil 
wars in less developed countries and people 
by hegemons’ interference and destabilization 
in global scale with the promises of so-called 
liberation, freedom, equality, human rights, 
democracy and more richness and prosperity 
(all of them are functions of mother earth and 

daughter Libera). And this reflects sadly on 
the scenes in which people who become refu-
gees in their lands, migrate to West with the 
illusion of that freedom and prosperity (Libe-
ra) is there and take refuge in the doors of 
disregardful powerful Olympus elites and beg 
for letting them in (Elysium). 

Though Libera whose the goddess of the lo-
wer classes who are devoted to earth and in-
tegrate with itself is in the hands of Olympus 
elites from now on and she obeys them and 
is served in appearances that those ones want 
and define. And three-headed gate-keeper 
dog Cerberus is a sign of guard image which 
is composed of police, soldier and border se-
curity staff whofulfill the autonomous and 
insensitive missions of their countries and 
become pawns (and metaphorically dogs) of 
their governments. 

While brutalities are ongoing in onepart of the 
world or a country, orgies are organized in the 
other parts. Whereas people couldn’t find a 
slice of bread to eat, the powerful ones enjoy 
theirselves. It can be said that while some are 
crying, the others are laughing; while some 
live, the others die; while some are hungry, 
the others go on to glut themselves. Archety-
pally, there is no meaningful and remarkable 
change. 
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MOBILE COMMUNICATION as the SA-
VIORS of MIGRANTS and REFUGEES

“Vox Populi, Vox Dei: The Voice of the Pe-
ople is the Voice of God.” (Hoeller, 2004: 63)

Mass communication, media, social media 
and smart mobile devices are media which 
make individuals’ voice heard and answer 
their needs, besides they have become an inc-
reasingly essential need as much as water and 
bread, especially for the migrants and refu-
geesdisconnected from their socio-cultural, 
economic and geographic context and are in-
dispensable companion, guide and devices of 
coherence. 

Image 6. “A Refugee who is looking for 
Signals with his hand (his phone) up to 

the Sky”

(UN, UNHCR Connecting Refugees: How 
Internet and Mobile Connectivity can Imp-
rove Refugee Well-being and Transform 
Humanitarian Action, 2016, p.1; Photog-
raph: Fréderic Noy/UNHCR, 2014; also see, 

UNHCR, “Mobile Connectivity a Lifeline for 
Refugees”,7 viewed in 29.10.2016).

In the presented photograph above (Image 
6), the anatomic (the raising motor organs, 
arms up) scheme and the topology (the ce-
lestial sphere which communicative waves 
flows into) of which the migrant exposes 
with the smart phone holding in hand and 
raising up hopefully is the extant topological 
reconstructive equivalent to communicative 
animistic archetypal phase ritual of the Great 
Mother who holds her arms up after she sends 
his son hunt in the Paleolithic Petroglyph 
(Image 1)– as analyzed in the above passa-
ges. In the communicative level, as interface, 
instrument-medium whatever it is, whether 
touchpad mobile phone or computer is, bu-
ilds similar schematics to archetypal motifs, 
and as it is remembered that anatomy (body) 
is the destiny. And as the reality of which we 
cannot cross the sky without any instrument 
is a destiny, we are condemned to our physi-
cal anatomies’ restrictions unless we die. 

A metamorphic ritual of opening hands up to 
the sky is a communicative anatomic aspect of 
necessities such as an orison, desire and prays 
which is the projection of interior to exterior 
world and it takes its main schematic from 
the projections of archetypal topologies in the 

7 http://www.unhcr.org/news/
latest/2016/9/57d7d4478/mobile-connectivity-
lifeline-refugees-report-finds.html
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psychogenic development of man. In the Pa-
leolithic petroglyph while The Great Mother 
in the animist communication system forms 
communicative, affective, shamanistic inte-
ractions with the things by holding her arms 
up to the sky for the sake of her hunter son 
on the basis of mandala rituals; the migrant 
in the photograph performs an formalistically 
– unavoidably – equivalent archetypal phase 
ritual not with his animistic spirits but with 
his phone which he holds up to the sky  in 
order to catch radio signals which can be con-
sidered as magical and miraculous. It is inevi-
tably like this; for archetypal schematizations 
are not the output of a cognitive formation 
but are the projective reflections of exterior 
cosmologic formations on the individual and 
cultural anatomy, mind and unconscious. For 
the migrant in the photograph, the only um-
bilical cord which connects him with the rest 
of the world and the left relatives is the smart 
phone he holds in hand and, the invisible 
phantoms, telecommunition signals he tries 
to catch. It is necessary to analyze linguisti-
cally why smart phones are called intelligent 
or smart. These devices which offer miracu-
lous and magical opportunities and connect 
the individual to the world with an animistic 
omnipotence and take on instructive, naviga-
tor, guide, informative, relaxing, entertaining 
etc. and other several complex functions are 
mediums which almost act as if it has anin-
telligence/wisdom and even a spirit (anima). 

Therefore; Mobile devices and computers are 
regarded as contemporary catalytic archety-
pal mandalas which we take shelter in with 
the internet catalyst and are initiated through 
the informatics data sharing with them. 

Image 7. “The Reconstructive Odyssey: 
The Flow/Cross of Refugees to Greek Is-

lands”

(UNHCR, Connectivity for Refugees, 2016, 
8viewed in 4.11.2016).

Image 8. “A Syrian Refugee who just lan-
ded on the Lesbos Island and looks for 

signals”

(UN, UNHCR, “Research&Implications”, 
Connecting Refugees: How Internet and Mo-

8 http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=54917#.WC3x47lYaYh
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bile Connectivity can Improve Refugee Well-
being and Transform Humanitarian Action, 
2016: 19)

The voyage is a metaphoric symbol of depri-
vation and tragedies because it has potential 
dangers, the feeling of loneliness and despe-
ration, isolation, and all sorts of difficulties. 
In the image 7, the boats which transport refu-
gees and migrants to Greece illegally are seen 
while they are sailing. It is very meaningful 
that the Aegean and Mediterranean Sea which 
have become the subjects of mythologies of 
Ancient Greek and civilizations of Mediter-
ranean and the journey, search and the adven-
tures of migration of ancient mythological 
heroes are almost reconstructed in today’s 
world within another problematic but similar 
formulations. Today’srefugees set out a mig-
ration journey which seems to be troublesome 
and heroicunder the risk of death and nearly 
become contemporary Odysseuses. On the 
same topology (Mediterranean Sea, Aegean 
Sea and Greek/Italian Island) which has be-
come setting of mythological adventures and 
tragedies, neither the anatomy nor the content 
of the adventure of migration has changed for 
the illegal migrants and refugees. Neither the 
form nor the content of the escape from death 
and deprivation to heavenly oasises and the 
effort of achievement of higher life standards 
and the phenomenon of search has not chan-
ged. The boat - which they take shelter in the 

scary darkness and isolation of the sea as an 
archetypal topological substitute of a protec-
tor womb and the only liberation possibility 
– the celestial communication signals and 
smart mobile phones take place of the God-
dess Athena who accompanies the hero in the 
mythological voyage and protects him/her by 
keeping eye on him/her from the sky.

In the image 8, there is a photograph that the 
refugee notifies his left ones about his condi-
tion with his phone just after he took off the 
boat and landed on Lesbos Island illegally. 
The joy of victory to pass an important phase 
of Holy Grail mission clearly shows the ca-
talytic function of mobile phone is as impor-
tant as water and bread for the refugees.

Image 9a/b: “Le Zagare Reception Cen-
ter, Sicilia, The refugees with smart pho-

nes in hand”

(UN, UNHCR, “The Strategy&Way For-
ward”, Connecting Refugees: How Internet 
and Mobile Connectivity can Improve Refu-
gee Well-being and Transform Humanitarian 
Action, 2016:  10, 26).
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It is remarkable that most of the migrants 
and refugees who are placed in Le Zagare re-
fugee reception center, which is seen in the 
image 9a-b and under the control of UNHCR, 
are young people. For they have potential 
strength to the difficulties of the migration 
journey because of their dynamism given 
by their youth, they are sent to the West as a 
probe by their families which will enable rest 
of the family to reach there in time. In these 
images, they are seen with their smart phones 
in hand by the opportunities and advantages 
of internet access provided by reception cen-
ter. They communicate with the left ones, get 
information about the strategies of migration 
and sometimes play games to relax.

Image 10a/b: “Syrian Eleyjiyan and her 
sisters, refugees in Canada, are in a Skype 

call with their mother left in Beirut”

UNHCR, “Mobile Connectivity a Lifeline for 
Refugees”,9 viewed in (29.10.2016).

9 http://www.unhcr.org/news/
latest/2016/9/57d7d4478/mobile-connectivity-
lifeline-refugees-report-finds.html

According to Fass, the migrant of a family 
never migrate or can never happen as the 
migration of all of the family. Essentially, 
the history of migration consists of drama-
tic processes, in hopin’of  possessing higher 
life formations, some result in tragedy some 
in victory, of that fragmented families get 
off mostly to escape from conflicts, clash, 
war, poverty and deprivation. The decision 
of migration taken by the family due to ne-
cessary and/or voluntary reasons is a vital 
choice which leaves direct influences on the 
structure of the family and children and cause 
structural transformations. Now then the act 
of migration whether is necessary or a jour-
ney to hope, realized by various expectations 
and the topography of migration are mostly 
familial strategies (Fass, 2002: 225). 

We will examine briefly the impulsive ana-
tomy of the strategy of migration towards the 
objects of geographies which is escaped from 
and wanted to be reachedwith reference to a 
Latin proverb: 

As an old Latin proverb - referring to the 
inferioty complex/disadvantage caused by 
congenital or accidental physical defects 
and the opportunities and advantages caused 
by physicalbeauty- indicates, “Anatomy is 
destiny” (cited by Freud, 2014: 19). Accor-
dingly, which is indicated by the word “ana-
tomy” in the anatomy is destiny proverbis that 
there is a structural determinant which deter-
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mines generally the given condition of body, 
the quality and quantity of life and encounte-
ring and hence the destiny. Herein anatomy 
which determines the destiny is a metaphor 
and not only be understood as a naked body. 
For the anatomy which determines and fra-
mes the destiny, the opportunities, and the 
access potentials before symbolizes the func-
tional and structural appearance of either the 
organic body or the geography in which the 
subject lives and the “cultural-spiritual- so-
cial-political-technologic-economic-judicial” 
body. The effort of separation from a mons-
trous anatomy which is damaged, ruined and 
its repair becomes hard and takes so much 
time that goes beyond human life and  thre-
atens man’s corporeal, spiritual and cultural 
life is an expected liberation strategy. 

As a result of the civil wars in addition to 
chronically ongoing less-development and 
income inequalities all around the world, it 
is a matter of the destabilization of countries 
such as Afghanistan, Iraq and Somali by fo-
reign intervention with the so-called democ-
racy promise. Due to these same strategies, 
there is an intensifying flow of refugees and 
migrants from the countries which are dri-
ven into a civil war as a result of Arab Spring 
and Orange Spring and destabilized such as 
Egypt, Libya, Ukraine and Syria to develo-
ped West since 2011. After the movements of 
millions of refugees to the West from especi-

ally Syria driven into the civil war in a rela-
tively short time, the large-scale movements 
of migrants defined by UNHRC (United Na-
tions High Commissionier for Refugees) as 
(Large Migration) happens as an escape from 
the anatomies which are made into unlivable 
and destabilized. So today’s geostrategists say 
Geography is Destiny. The anatomies which 
determine long-term destabilization strategi-
es of West on less-developed and developing 
geographies rich with underground and gro-
und natural sources are geographies of the-
se aforesaid countries. While the developed 
powerful hegemons’ effort of achievement of 
these resources is a strategic destiny idealized 
by themselves; the migration strategy of the 
people of the geographies which are driven 
into a civil war by the so-called democracy 
promise and in which brutality and death go 
around to the West which is idealized as a he-
aven image of higher life standards and the 
journey of hope turns into a destiny.

The civilization which improves life stan-
dards and prosperity but also causes collec-
tive neurosis, as Freud states, is an output of 
love, peace and intercourse (Eros); violence, 
war and (separation) Ares; renaissance and 
death (Tantalus) (Freud, 2004: 66-68, 174-
180). Will to Power mentioned by Schopen-
hauer and Nietzsche in philosophy and Adler 
in psychology is an ongoing psycho-social 
impulse in war and peace. As a Latin proverb 
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Inter Urinas et Faeces Nascimur states: We 
are born between urine and feces (cited by 
Freud, 2014: 27). But we cannot spend our 
lives between urine and feces. Including birth 
process, man has consistently experienced se-
parations and breaks and leapt forward and 
far away since his/her birth. Human being is 
always in the pursuit of good either in pea-
ce or in war and either in his/her geography 
or other geographies. Humans want firstly to 
survive due to their will to power, meet their 
essential needs, improve their life standards, 
realize their dreams, pursue their ideals, and 
offer a more sufficient, more developed and 
more civilized environment to themselves 
and their babies. Thus in the above photog-
raph (Image 10a), the migration strategy of 
the Syrian mother who sends her children to  
Europe over the deadly Mediterranean Sea 
by running the risk of all possible pain is an 
understandable fact. Briefly, man is a being 
which transcends his/her anatomy, trans-
forms with his/her environment and culture 
and transforms them (Maslow, 1987: 35-58; 
Rank, 2001: 83-104). For the phenomenon of 
search and migration happens in war and pe-
ace concordant with the famous hierarchy of 
needs of Maslow, we should examine briefly 
the difference of migrant and refugee with 
regards to theirdefinitions. In regard to the 
difference of migrant and refugee, the defini-
tion of UN (United Nations) is given below. 

In this context, we will analyze briefly the 
photograph in the image 10a.

This photography shot in March, 2016 by 
Giovanni Capriotti who works actively in 
the field for the office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees shows little 
Syrian Kevork Eleyjiyan and her two sisters 
in the campus which they have been newly 
placed by the government authorities follo-
wing the accepted asylum applications in Ca-
nada. They communicate in voice and video 
calls with their mothers whom they left be-
hind in Beirut via Skype application through 
their smart phones and both fulfilling their 
longings and notifying her about their condi-
tions. When it is considered that every migra-
tion has even a little strategy about planning 
of journey of hope, it is a nice scene in which 
they share their happiness of reaching to the 
targeted and finding an asylum in Canada 
with their mothers. Thus the content of the 
visual message which they give their mother 
by the image in which three of them squash 
into the frame clearly presents this. In fact, 
the success of these three Syrian refugees 
who reach Canada, archetypally in the place 
of Holy Grail, in a perilous journey, and are 
accepted legally is a heroic victory of which-
the left ones and hundred thousands of Syrian 
refugees dream.

The children who always carry these smart 
mobile phones during their journey find a 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:373 K:406
 (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)

183

way to keep the communication and exchan-
ge of ideas with the left ones all the time in 
every point by this catalytic apparatus. This 
communication not only decreases the anxi-
ety and burdens because of not receiving any 
news, but also they plan their migration jour-
ney and security better with the information 
they get through internet, social networks, 
news portals and applications such as naviga-
tions/positioning system etc. As is seen in this 
example, mobile communication and low-
priced easy access opportunities no doubt 
enables people to overcome the difficulties 
easily. And this contributes to the quality of 
journey, the need of security and information 
and even online health and education oppor-
tunities. While the migration is still ongoing, 
the children benefit from the opportunities 
of the information of online ticket, terminal, 
timetable of transportation, health, and the 
online connection, exchange of ideas and 
information with the other Syrians in their 
present location; try to overcome the langu-
age difficulty with online dictionaries; and 
research through smart phones. In addition 
to these, they reduce their stress and relax by 
playing the games downloaded on their pho-
nes. Then in the context of aforesaid story, we 
will examine analytically the formal archety-
pal condition of image 10a and the functions 
of mobile communication devices briefly in 
broad terms: 

As well as that the language is a symbol of an 
abstract humane probe which extends exteri-
or and affected with the topologies of materi-
al, moral and mental architecture, it is also a 
catalytic medium which reflects the contents 
and formulations of exteriority both interior 
and exterior and works bilaterally. When the 
photograph given its analytic text and its con-
text in the Image 10a is evaluated in the bo-
undaries, the archetypal meaning of the word 
Skype which gains importance with regards 
to this photograph but also crosses this pho-
tograph is significant.A video-conference and 
instant messaging programSkypewhich bo-
ught and incorporated with MSN portalwhich 
enabledlow-priced interactive communicati-
on for years online cheapened the communi-
cation and provided a fast-quality communi-
cation. While video call was impossible for 
ordinary people until a few decades ago and 
international calls were worth a fortune, the 
audio-visual communication which is made 
from the end of the world to the other via 
Skype are charged by cents and becomes ne-
arly at no costs.

The word Skype is a word which refers the 
sky by its root. Then we will mention the con-
nection between the sky and the communica-
tion briefly. Today’s contemporary communi-
cation technologies work through high-tech 
computer technologies in fast digital data 
transfers via satellites and fiber optics lines. 
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Today the space of communication shows the 
sky and the perception of terretestial conven-
tional broadcasting is wiped up. The sky is 
also the metaphor of hope, journey, transcen-
dence of yourself and reference space, future, 
order and chaos, light and darkness and unk-
nowns.In animist, polytheist and monotheist 
phases, the sky is a carrier space in which spi-
ritual messages are taken and given, mytho-
logical motifs are projected and read (starifi-
cation, also see petrification, paredolia and 
phenomenon of epiphany). We call a volatile 
and flammable liquid as ispirto in Turkish; 
hence there is a connection with the liquid 
and the meaning of word in Latin. For spi-
rit means volatile and also soul in Latin. The 
sky (starry sphere and meteorological events) 
acts as an ancient screen on which the primi-
tive humans make their agricultural readings, 
prophesize, make future predictions and take 
real and hallunicinational information. Ecran 
Total which Baudrillard mentioned with re-
gards to the connection between contempo-
rary man and means of communication is va-
lid in another context but in the same carrier 
topology/schema, so as to the sky for primiti-
ve man (Izod, 2001: 215-220). Thus the celes-
tial screen is a spiritual apparatus by which 
archaic man communicates interactively with 
it (Bruhl, 2006: 66-89). According to this, the 
naming of Skype reflects and keeps the arc-
hetypal meaning and topology of communi-
cative action. So the application of Skype and 

the computer and smart mobile phone scre-
ens are omnipotence oasises which the users 
connect with them as catalytic carriers and as 
an archetypal anima image which offer ext-
raordinary, magical and miraculous qualities 
and opportunities.

Archetypal mythologies consisted of archety-
pal motifs which reflects facets of the reality 
are primitive techniques which are organized 
to serve as an instrument for primitive man to 
signify its being, have identity, position him-
self/herself, reduce anxiety, overcome prob-
lems and transfer his/her selfdom. We can 
read some extant projections of archetypal 
motifs which organizethe culture and mental 
structures via mythologies catalyticallyon the 
basis of mobile phones which is vital for re-
fugees and migrants and the function of them 
in the migration journey. 

The journey and the process of migration 
which contains several difficulties and obs-
tacles to overcome is an archetypal process 
which the assistant motifs accompany with 
it. The migration and search are unchan-
ging archetypal images in tales, stories and 
mythoses. The process of migration and se-
arch happens generally towards a determined 
and desired target to be reached. This target 
is the archetypal Holy Grail motif which es-
sentially contains tasks and obstacles which 
are initiators of initiationmythological. The 
Holy Grail is an object of desire which is a 
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matter of life and death to be reached and the 
etiological purpose of search action. There is 
a subject who migrates and encounters vario-
us enemies, difficulties and obstacles for the 
sake of duty in the process of migration and 
tries to overcome these by the help of assis-
tant motifs and initiates in this process. This 
subject is an archetypal Hero image of the 
story as a carrier of main message and idea 
which organize the theme. The theme gives 
its main message by the Heroes in the finale. 
The Hero is a symbol of the break from home, 
the getting out of the ordinary daily life prob-
lems, and the return to home with the savior 
torch or the motif of founder which creates 
a new land substitutive to home. While there 
are mentor and advisor assistant motifs which 
console him/her on his/her neurotic tensions, 
despairs, disappointments, failures and des-
perations during the journey and make him/
her transcend him/her self, there are also wic-
ked types which create difficulties, threaten 
and cheat him/her (Propp, 2008: 22-25; Jung, 
1991: 112-143). During his/her journey, the 
Hero not only encounters with these archety-
pal schemas but also the topographies of these 
types which reflects on the earth.  According 
to this, as his/her road pass through the to-
pographies of positive mother metonym such 
as the heavenly gardens and fantastic oasises; 
also pass through the topographies of wicked 
and eater mother (witch) such as sulfur wells, 
tunnels full of snakes-centipedes-scorpions 

and various creatures, dungeons, labyrinths 
and so on (Buxton, 2009: 30-47; 191-230). 
The assistant motifs are also archetypal hea-
ler Great Mother or Wise Old Man as a me-
tamorphic goddess, god or fairy which can 
easily disguise human. These motifs give the 
Hero charms to use in difficult situations, gu-
ide him/her, keep eye on him/her all the time 
and give him/her advice-wit-information. 
In fact, the archetypal clown/cheater/trick-
ster motif who also helps the Hero, advices 
him/her and enigmatizes and talks poetic and 
humorous is a symbol of uncanniness. The 
Trickster motif is an appearance of negative 
animus archetype. The significant charac-
teristic feature which distinguishes him/her 
from the Wise Old Man is his/her uncanni-
ness. The image which accompanies the Hero 
or whom The Hero takes the road to rescue 
is the schema of anima image; this is either 
a puella aeterna/ a young virgin or as a subs-
titute of it, Elixir Vitea (Aqua Permanent) 
and Holy Grail. Holy Grail is one of topolo-
gical reconstructions of anima archetype. The 
typological motifs of negative anima images 
are witches, sirens, medusa, Hecate, Lilith 
and wicked fairies as examples of wicked fe-
male images. There are equivalents of these 
archetypal motifs in animalistic and topologi-
cal level. For example, they are the schematic 
and animalistic reanimations/reflections of 
snakes, centipedes, eater-cannibal monsters, 
dragons and other wicked animas and animus 
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archetypes. As aforementioned, place and 
contingencies such as impenetrable passages, 
labyrinths, dark tunnels, sulfur wells are each 
schematic and topological reconstructions of 
negative anima archetypes. Some animals, 
instruments, costumes and accessories are 
the companion archetypes as the protectors, 
assistants and components of the Hero. The 
trickster/messenger archetype’sequivalent in 
the antiquity is Hermes; Toth and Anubis in 
ancient Egypt and Sorus in Eastern mytholo-
gies. The archetypal Trickster figure is a mes-
senger who has comprehensive knowledge of 
business and finance. 

According to this, when we consider Image 
10a and 10b archetypally, we come to these 
finding below:

Three Syrian child migrants which escaped to 
Beirut with their families before brutal civil 
war and left their families and migrate to Ca-
nada from there are contemporary substitutes 
of the heroes of puer aeternus and puella ae-
terna. The mobile smart phones which they 
always have beside them and hold on tightly 
and enables them to communicate with the 
world are in a state of omnipotence instru-
ment which have several archetypal functions 
at once. This device with its numerous oppor-
tunities of mobile communication and inter-
net connectivity is the catalytic and functio-
nal contemporary substitute of the protector 
goddess image, the archetype of the mentor 

Wise Old Man who gives information and ad-
vice and the archetype of healer mother with 
the socializer and curative playful applicati-
ons. While the smugglers which transport the 
migrants during for a fee during their journey 
are substitutes of the trickster archetype; EU 
and related institutions which stand by the re-
fugee problem and back down from their pro-
mises also appear as uncanny trickster/clown 
archetype. The maltreatments and restrictions 
experienced during the journey are substitu-
tes of wicked mythological motifs. The room 
of a child of Syrian family refugee in Beirut 
is shown in the Image 10b. The child com-
municates with exterior world through smart 
phone and makes friends. He uses his phone 
for the purpose of playing games, listening to 
music and learning. The human face which 
he draw on a water bottle and the earphone 
put on it is an expression of a better life lon-
ging archetypally. 

The mobile phones hold the migrants and 
refugees together with the left ones and they 
hold on to them under the migration psycho-
logy of deprivation and tension and therefore 
they have a significant catalytic function for 
the migrants and refugees. Accordingly, the 
mobile phones are beyond being just means 
of communications; they are savior medi-
um as important as bread and water. We can 
assert that smart mobile phones still consi-
dered as luxurious metas cut vertically the 
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well-known Maslow’s pyramid of hierarchy 
of needs relatively paradoxically due to their 
vital functions. This is a new situation. So the 
smart mobile devices have psychogenic, spi-
ritual, magical, mythological, and heroic, sa-
vior, mentor, comforter, informative and ext-
raordinary analytic archetypal meanings in 
the hands of especially mobile migrants and 
refugees besides ordinary people. This situ-
ation should be analyzed in detail in future 
studies with the economic, philosophical and 
psycho-social dimensions. According to this, 
some courses should be set for the transition 
countries and the targeted countries through 
positive discrimination regulation with re-
gards to the need of enlargementof access to 
the means and bandsof communication with 
low-prices. As UNHRC reports indicate and 
according to the resolutions adopted in UN 
Summit for Refugees and Migrants in New 
York in 19 September 2016, in addition to in-
ternational cooperation and coordination, it is 
very important to urge on the engagements of 
states, non-governmental organizations and 
private sector social responsibility projects 
coordinately. 

Figure 1. Global Child Migration Move-
ments, 2015 (in millions)

(UNICEF, 1 The Global Perspective: The de-
mography of childhood migration and displa-
cement, Where: The geography of childhood 
migration and displacement, UPROOTED: 
The Growing Crissis for Refugee and Mig-
rant Children, 2016, pp. 22, 23).

Global child migrant/refugee movements are 
also a good sign of adult migration move-
ments. But especially since 2010, there has 
been a remarkable increase in the numbers of 
child migrants/refugees who don’t have a fa-
mily and parents with them but have a “smart 
mobile phone as a savior catalytic element” 
in hand. This phenomenon is addressed in the 
International UN Summit for Refugees and 
Migrants in New York in 19 September 2016. 
While the numbers of child refugees without 
families increase due to the escalated terror, 
civil war, chaos, massacres and destabiliza-
tions that cause the loss of family members, 
internal migration, and displacement in the 
Middle East, Africa, and Asia, it is also emp-
hasized in the report prepared by the Office of 
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the United Nations High Commissioner for 
Refugees in 2016 that the families who deci-
de to migrate sendtheir children to the target-
ted country and after their passing/settlement 
is completed, the families instrumentalize 
this with the impulse to find a way in legal 
and humanitory terms for their own migrati-
on in order to lower the costs of illegal border 
passings. For this, by sending their children 
with the oldest young member or with their 
relatives, the families are cutting the costs of 
illegal border passing since the extortion paid 
to the human smugglers for the children un-
der 14 years old is approximately only half of 
the amount that is paid for adultes. The mig-
rants and especially the refugees who act with 
the impulsion to escape immediately from the 
war and the lack of development and econo-
mic opportunities and live in a more huma-
ine environment are sending their children 
to the targetted countries even in the cost of 
getting apart from their children and taking 
huge risks. Because it is impossible to save 
up the money necessary for migration in a 
short term for the fragmented families who 
have already become the “other” and refugee 
in their own country in inconvenient conditi-
ons. (UN, UNHCR, Conclusion, Connecting 
Refugees: How Internet and Mobile Connec-
tivity can Improve Refugee Well-being and 
Transform Humanitarian Action, 2016, p.33; 
viewed at http://www.unhcr.org/5770d43c4; 
Also see, UNICEF, 1 The Global Perspecti-

ve: The demography of childhood migration 
and displacement, Where: The geography of 
childhood migration and displacement, UP-
ROOTED: The Growing Crissis for Refugee 
and Migrant Children, 2016,p. 17-50;10 vie-
wed in 20.10.2016).

 Thus as it can be seen in the above photos 
9a-b and 10a, most of the refugees with smart 
mobile phones in their hands in the refugee 
reception bureaus or in shelters are young or 
children. The photo 10a clearly shows this 
situation. The three Syrians, a boy and two 
girls, who can be regarded in their child ages 
in the photo 10a, first took shelter in Beiruth 
with their family then after getting themsel-
ves together and before all their savings melt 
they sent their children to Canada over Italy-
Canada being the final destination. When the 
kids first arrived to EU they declared that 
they lost their family and made an asylum 
application. Canada has accepted the three 
kids upon their application due to the shared 
refugee quota shared between developed co-
untries. Regarding the target they wanted to 
achieve and since they seem to be enjoined 
to do, the kids can be excused to declare the 
loss of their family. A considerable number 
of child migrants are really destitute children 
and they have priority on their asylum appli-
cations, social entegration, rehabilitation, and 

10 http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uproo-
ted(1).pdf
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adoption. The families who plan a migration 
and seek liberation and also know about this 
advantage, with a pragmatic and strategic po-
int of view, send their children to overseas 
targets purporting to be destitute children.

Expect for the children who lost their families 
due to war and internal migration, big majo-
rity of children who are on the move are mig-
rating in this way. At this point the importance 
of the communication, tele-communication, 
and connection between the refugees and the 
left family members and relatives is as crucial 
as bread and water. In the International UN 
Summit for Refugees and Migrants that was 
held on 19th September 2016, it is remarkable 
that the communicative connectivity and co-
herence fields such as communicative access, 
means of tele-communication, service pro-
viders, online education, guidiance, and in-
formatics were especially emphasized in the 
exposition of setting courses of action for se-
veral problems of migrants by the support of 
governments, NGOs and private sector. (UN, 
General Essembly: New York Declaration for 
Refugees and Migrants11; also see12 viewed in 
28.09.2011).

11 h t t p : / /www.un .o rg /ga / s ea r ch /v i ew_doc .
asp?symbol=A/71/L.1;

12 http://refugeesmigrants.un.org/declaration

Figure 2. Asia Internal and External Mig-
ration Movements, 2015 (in millions)

(UNICEF, “2-6 The Regional Perspective: 
Asia”, UPROOTED: The Growing Crissis 
for Refugee and Migrant Children, 2016, p. 
75).

Table 1. International Numbers of Mig-
rants and Refugees (2000-2015)

REFUGEES MIGRANTS

2000 2015 2000 2015

15.9 
Million

21.3 Mil-
lion

172.7 
Million

243.7 
Million

(UN, UNHCR, 2016, Statistical Data Set, vi-
ewed in 10.11.2016).13

13 http://refugeesmigrants.un.org/infographics
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Table 2. The Top 10 Countries that Host the Most Refugees in 2015

Turkey Pakistan Lebanon Iran Ethiopia

2.541.352 1.561.162 1.070.854 979.437 736.086

Jordan Kenya Uganda Congo Chad

664.118 553.912 477.187 383.95 369.540

(UN, UNHCR, 2016, Global Trends For-
ced Displacement in 201514, viewed in 
13.11.2016).

The migration scene which pressures the Wes-
tern countries due to the large migration mo-
vements in mass flows because of the results 
of civil wars and terror especially in recent 
years has caused the international agenda and 
politics to concentrate on the matter of mig-
rants and refugees. According to the records 
and reports that was published at the end of 
2015 of United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) 65,3 million peop-
le have moved in global scale, 21,3 million 
being refugees. According to this report pre-
pared as a result of the investigations took 
place in 4 continents and 44 countries, smart 
mobile phones which support internet access 
function are essential means which have cru-
cial benefits and helps to develop self esteem, 
reduce the burden of anxiety and provides ac-
cess to basic necessities for the migrants in 
their journeys. For the migrants and refuge-
es, the mobile phones which support  inter-

14 http://refugeesmigrants.un.org/infographics

net access are not only telephones and com-
munication devices but also have turned into 
psycho-social catalytic mediums that enable 
them to reach and have information about in-
formatics, educational, transportational, me-
dical, economical opportunities and facilities. 
According to the UNHCR commissioner Fi-
lippo Grandi, “In the world we live in today, 
Internet connectivity and smart phones can 
become a lifeline for refugees, providing an 
essential means for them to give and receive 
vital information, communicate with separa-
ted family members, gain access to essential 
services, and reconnect to the local, national 
and global communities around them.15” vie-
wed in 24.10.2016).

Epilogue and Evaluation

Migration is a social mobility which happens 
with the motive of the struggle to survive and 
towards the hope for a better future. Migra-
tion is a sign of horizontal mobility since it 
contains spatial change and it is a sign of ver-

15 http://www.unhcr.org/news/
latest/2016/9/57d7d4478/mobile-connectivity-
lifeline-refugees-report-finds.html



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:373 K:406
 (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)

191

tical mobility since it contains statuory chan-
ge. In this frame, migration is a phenomenon 
that diversify the cultural space horizontally 
and vertically, pluralizes it and adds conflict 
elements to it. The phenomenon of migrati-
on is a process that causes a “bi-directional 
alienation problematic” for the migrant and 
refugee as well as for the new environment 
they joined. While the international flows of 
migration happens due to the affects of se-
veral elements like political-economy, geog-
raphic, idelogic, and technologic, the main 
stream of this migration seems to be towards 
the developed Western countries. The means 
of “coherence” to participate in the new cul-
tural environment is crucial for the migrants 
and the refugees. For the migrants to be able 
to approach to the ones who are similar to 
them, to hold on to the collective values (to 
benefit from the common language and faith, 
common spaces, traditions and signs) bears 
an important role in the struggle against the 
alienation problematic. So the most important 
function of the means of mass communica-
tionand particularly the mobile phones is to 
provide the means for coherence to the new 
cultural environment. And for the migrant in 
the struggle to overcome the alienation prob-
lematic it creates an unconscious association 
that corresponds nearly to archetypical “savi-
or/companion/mother motifs. In this context, 
mobile phones have a critical function for the 
mobile communities. And the psychological 

structures of the migrants and refugees whose 
locations and living spaces have changed also 
changes and they bear a hybrid identity. While 
as they adopt a protectionist attitude towards 
the old values, they also develop attitudes to 
adapt the new life. In this context, migration 
contains a socio-psychologic alteration pro-
cess. Mobile phone, as an archetypical savior 
motif, is a crucial communication instrument 
that collectivize the migrants in cyber space, 
accompany them during the journey, and “ke-
eps them together as a family”. To overcome 
pscyhical and symbolic violence or to deve-
lop reactionary attitudes for the migrants, the 
mobile phones provide/create a “collective 
cyber space”.
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“DEMOKRATİK AÇILIM VE BARIŞ SÜRECİ” BAĞLAMINDA “AKİL 
İNSANLAR HEYETİ” VE ULUSAL BASINDA YANSIMALARI (1)

“COMMITTEE OF WISEMEN” AND THEIR REFLECTION IN THE 
NATIONAL PRESS IN THE CONTEXT OF “DEMOCRATIC INITIATIVE 

AND PEACE PROCESS”

Samet KAVOĞLU
Serbest Araştırmacı, İstanbul / Türkiye

 Öz: 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
terörün sona erdirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve 
“Demokratik Açılım ve Barış Süreci” olarak ifade edi-
len faaliyetler bütünü içerisinde yer alan “Akil İnsanlar 
Heyeti” oluşumunun yapısı, üye profili ve yürüttüğü 
faaliyetlere karşı paydaşlarda yarattığı etkinin ulusal 
gazetelerde ele alınışını araştıran bu çalışmada, olgu, 
ana akım ve eleştirel akım perspektifinden irdelenerek 
ayrışan ve paralellik arz eden hususlar ortaya konma-
ya çalışılmıştır. Ulusal basını temsilen tiraj ve ideoloji 
bağlamlarında farklı hedef kitlelere hitap eden Cumhu-
riyet, Hürriyet, Sabah ve Zaman  gazetelerinde “Akil 
İnsanlar Heyeti” ile ilgili haberler söylem analizine tabi 
tutulmuş ve bulgular Chicago Okulu’nun “parasosyal 
etkileşim” ve Frankfurt Okulu’nun “kültür endüstrisi” 
kavramları bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma 
bulguları ideoloji, mülkiyet ve iktidar ilişkilerinin ha-
berin çerçevelenme sürecinde belirleyiciliğini ortaya 
koymakla birlikte en önemli bulgu “ünlü” kullanımının 
ticari faaliyetlerde olduğu gibi siyasi ve sosyal hadise-
lerde de medya desteği sağladığı ve daha fazla haber 
akışını olanaklı hale getirdiği varsayımının doğrulan-
masıdır.

Anahtar Kelimeler: Akil İnsanlar Heyeti, Kültür En-
düstrisi, Parasosyal Etkileşim, İdeoloji, Söylem

Abstract: The paper studies not only the establishment 
and member profiles of the “Committee of Wisemen” 
taking part in the overall activities stated as “Democra-
tic Initiative and Peace Process” which has been imp-
lemented in order to end the terrorism by the 61st Go-
vernment of the Republic of Turkey but how their effect 
on the stakeholders concerning the activities carried by 
them are addressed by the national newspapers, as well. 
This study aims to put forward the issues that dissoci-
ate and have parallels with by examining the pheno-
mena through mainstream and critical perspectives.  
The news relevant to the “Committee of Wisemen”, 
published in the newspapers that represent the national 
press and apply to different reader targets in terms of 
circulation and ideology such as Cumhuriyet, Hürriyet, 
Sabah and Zaman, are subjected to discourse analysis 
and the findings are evaluated within the framework of 
“parasocial interaction” concept of Chicago School and 
“culture industry” concept of Frankfurt School.  Rese-
arch findings of the study set forth that ideological, pro-
perty and power relations are determinative during the 
framing process of the news. Furthermore, principal 
finding is the confirmation of the hypothesis that the 
use of “celebrities” provides media support and makes 
more news flows possible in political and social issues 
as well as in commercial activities.

Key Words: Committee of Wisemen, Culture Industry, 
Parasocial Interaction, Ideology, Discourse
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GİRİŞ

Doğası gereği oldukça karmaşık olay örgüle-
rinin bir araya gelmesiyle vücut bulan sosyal 
hadiseleri çözümlemek bir yana, çoğu zaman 
anlamlandırmak dahi oldukça zordur. Zira 
sosyolojik meseleler belirli bir zaman dili-
minde, belirli şartlar altında meydana gelip, 
her seferinde aynı sonucu verecek olgular de-
ğildir. Girdiler çoğu zaman aynı gözükse bile 
olaya dahil olan gözlemlenebilir ve gözlem 
dışı etkenlerin sonucu yönlendirme ihtimali 
her zaman yüksek oranda vardır. Türkiye’de 
1980’lerden itibaren devam eden ve ülkeyi 
insani, sosyal ve ekonomik yönden dikkate 
değer kayıplara uğratan terör olayları ve buna 
bağlı elim hadiseler de, süreç içerisinde geçir-
diği değişim dikkate alındığında, hiç şüphesiz 
bu kapsamda değerlendirilebilir.

Ülkenin dinamizmini, güvenlik boyutuyla 
uluslararası itibarını ve hatta topyekûn kal-
kınmasını büyük sekteye uğratan bu sorunu 
sona erdirmek için geçen zamanda iktidarı 
elinde bulundurmuş yönetici erkler zaman za-
man sertlik yanlısı, zaman zaman da görece 
ılımlı politikalar izleyerek sorunun çözülme-
si yoluna gitmişlerdir. Süreçte, Althusser’in 
deyimiyle kimi zaman devletin baskı aygıt-
ları ön plana çıkarılmış, kimi zaman da ide-
olojik aygıtlarına aktif roller biçilmiştir. Ge-
linen noktada sürece dâhil olan bölgesel ve 
küresel çok sayıda aktör ile perde arkasında 
devam eden çeşitli çıkar çatışmalarının yanı 

sıra, sosyolojik perspektiften bakıldığında 
ülke sathına yayılmış şehit cenazelerinin ya-
rattığı öfke; boşaltılan köylerden ve güvenlik 
endişesinden dolayı büyükşehirlerin kenar 
mahallerine yerleşmek zorunda kalmış insan-
ların hayatlarını idame ettirmekte kullandık-
ları bilgi birikimlerinin (çiftçilik, hayvancılık 
vb.), gittikleri yerlerde finansal bir değere sa-
hip olmaması ve bunun sonucunda meydana 
gelen sosyal çöküntü, terör hadisesinin çok 
yönlü etkilerini ortaya koyan bazı örnekler 
olarak ortaya çıkmaktadır. Örnekleri çoğalt-
mak ve terörün sosyolojik, sosyo-politik ve 
ekonomik sonuçlarını derinlemesine irdele-
mek mümkün olmakla birlikte, bu çalışmada 
esas olarak cevabı aranan soru 61. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından “Demok-
ratik Açılım ve Barış Süreci” adı altında yü-
rütülen faaliyetlerden “Akil İnsanlar Heyeti” 
oluşumunun yapısını irdelemektir. Heyetin 
oluşturulmasında dikkate alınan unsurlar, bir 
taraftan Frankfurt Okulu’nun “kitle kültürü” 
ve “kültür endüstrisi”, diğer taraftan Chicago 
Okulu’nun “parasosyal etkileşim” kavramla-
rı bağlamında değerlendirilmek suretiyle, bir 
olgu farklı düşünce sistemleri perspektifinden 
sorgulamaya tabi tutulacak, örnekleme alınan 
yazılı basın araçlarının söylem analizi ile ku-
ramsal paralellikler sınanmaya çalışılacaktır.

FRANKFURT OKULU ve KÜLTÜR EN-
DÜSTRİSİ

Frankfurt Okulu, temelde birbiriyle ilişkili 
olan üç konu üzerinde durmuş ve söz konu-
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su olguların eleştirel çözümlemesini yapma-
ya çalışmıştır. Frankfurt Okulu’nun üzerinde 
yoğunlaşmış olduğu konulardan ilki, sosyal 
bilimlerde pozitivizmin epistemolojik ve me-
todolojik eleştirisi, ikincisi, teknokratik-bü-
rokratik yeni bir egemenlik biçiminin oluşu-
munda temel bir etmen olarak bilim ve tekno-
lojinin ideolojik etkisine yönelik eleştirel bir 
tavır ve son olarak da, kültür endüstrisi ya da 
genel olarak tahakkümün kültürel boyutları-
nın çözümlenmesidir (Bottomore, 1997: 61).

Frankfurt Okulu temel olarak doğaya üstün-
lük atfeden, insanları efsane ve mitlerden 
kurtaran ve neticede bireyi, insani olmayan 
belirlenmiş ilişkiler yasasına mahkûm eden 
Aydınlanma geleneğine yönelttikleri totaliter-
lik iddiaları ile düşünce dünyasında yerlerini 
almışlardır. Onlara göre dünyanın büyüsünün 
bozulması ve efsanelerden kurtarılmasının 
bedeli, yeni efsanelerin yaratılması ve insa-
ni olmayan güçlere yeni bir tür teslimiyetle 
ödenmiştir. Araçsal akıl aracılığıyla devreye 
sokulan bu yeni yabancılaşma, bilim alanına 
da sirayet ederek her şeyi teknik yararlılık ve 
kişisel çıkara indirgemiştir (Larrain, 1995: 
80).

Enstitüye mensup teorisyenler, kitle kültürü 
terimini kültürün kapitalist örgütlenişinin, 
gerçekte olduğu gibi, sermayenin ihtiyaçla-
rına değil de, kitlelerin ihtiyaçlarına hizmet 
ettiği izlenimini verdiği için, kitle kültürün-
den değil de kültür endüstrisinden söz eder-

ler. Kültür endüstrisinin etkisi altına aldığı 
toplumların bilinçli ve bilinçsiz durumları-
nı inkâr etmek mümkün olmasa da, kitleler 
aslında teknolojinin bir aygıtı konumunda-
dırlar. Sanat eserleri kâr güdüsüyle sermaye 
birikiminin mantığına daha sistematik bir 
biçimde tâbi tutulurlar. Entelektüel kültürün 
eleştiri potansiyeli, kültür endüstrisinin, bi-
reyin kapitalizme intibakının kolaylaştıran, 
konformist ya da ‘olumlayıcı’ ürünleri tara-
fından ortadan kaldırılır (West, 1998: 95-96).

Kültür endüstrisi kavramının mimarlarından 
Adorno, kavramın oluşum sürecini şu şekilde 
ifade etmektedir;

Kültür endüstrisi terimi yanılmıyorsam ilk 
defa 1947’de, Amsterdam’da Horkheimer’la 
birlikte yayımladığımız Aydınlanmanın 
Diyalektiği’nde kullanıldı. Müsveddelerde 
“kitle kültürü” terimini kullanmıştık. Fa-
kat daha sonra, yandaşlarının işine gelecek 
yorumları dışarıda bırakmak amacıyla kitle 
kültürü yerine “kültür endüstrisi” terimini 
kullanmayı uygun bulduk; ne de olsa onun, 
kitlelerden kendiliğinden çıkan bir kültür so-
runu olduğunu ortaya atabilirler, onu popü-
ler sanatın çağdaş formu sayabilirlerdi ki bu 
ikincisinin kültür endüstrisinden kesin olarak 
ayırt edilmesi gerekir. 

Kültür endüstrisi eski olanla tanıdık olanı 
yeni bir nitelikte birleştirir. Kitlelerin tüketi-
mine göre düzenlenen ve büyük ölçüde o tü-
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ketimin yapısını belirleyen ürünler, tüm sek-
törlerde az çok bir plana göre üretilir. Tüm 
sektörler yapısal olarak benzerdir ya da en 
azından birbirinin açıklarını kapatarak, nere-
deyse tamamen gediksiz bir sistem oluşturur-
lar. Bunu olanaklı kılan sadece çağdaş teknik 
olanaklar değil, aynı zamanda ekonomik ve 
yönetsel yoğunlaşmadır. Kültür endüstrisi 
kasıtlı olarak tüketicileri kendisine uydurur 
(Adorno, 2003: 76).

Adorno ve Horkheimer kültür endüstrisi 
kavramını 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 
başlarında Amerika ve Avrupa’da yüksel-
meye başlayan eğlence endüstrisinin kültü-
rel biçimlerinin metalaşmasını vurgulamak 
amacıyla kullanmışlardır. Söz konusu düşü-
nürlere göre, eğlence endüstrisinin yüksel-
mesi kültürel ürünlerin standartlaşması ve 
rasyonalizasyonu ile sonuçlanmıştır. Üretilen 
bu kültürel veya sanatsal ürünler kapitalist 
birikim ve kâr elde etme amaçlarına uygun 
olarak kitlelerin tüketimi için hazırlanmıştır 
(Çağan, 2003: 183).

Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden 
Marcuse da kitle iletişim araçlarının sanatı, 
siyaseti, dini, felsefeyi, ticareti uyumlu bir 
biçimde ve çoğu zaman el altından birbirine 
karıştırmakla kalmadığını, bu kültür alanları-
nı aynı zamanda ortak bir duruma, bir ticari 
biçime indirgediğini; sadece alışveriş değer-
lerinin önemli hale geldiğini, bunun dışında 

her şeyin önemini yitirdiğini ifade etmektedir 
(Marcuse, 1975: 76).

Kültür endüstrisini sadece ekonomik faaliyet-
lerle sınırlamak da çok sağlıklı değildir. Zira 
kapitalist sistemde her türlü toplumsal form, 
olay ve olgu tüketilmek üzere dizayn edilmiş 
kültür nesneleridir.

Güngör (2011: 231-232), politik aktörlerin 
faaliyetlerinde, kitlenin tüketimi için hazır-
lanan enformasyonun, yani kültür endüstrisi 
ortamının çok önemli popülizm araçları oldu-
ğunu ifade ederken, siyasilerin önemli konu-
larda ve seçim dönemlerinde toplumdaki en 
popüler sanatçıları yanlarına çekmeye çalış-
malarını bu olgunun toplumsal tekabüliyeti 
olarak ortaya koymaktadır.

12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu süre-
cinde Türkiye’de yaşananların da kültürel 
popülizmin somut örneklerinden biri olduğu-
nu ifade eden Güngör (2011: 231-232), ikti-
dar partisinin Anayasa taslağına “evet” oyu 
kullanılması için popüler müzik sanatçılarını 
yanına çekmesini, onlarla toplantılar yapma-
sını, propaganda kampanyasının içerisine et-
kin biçimde dahil etmesini bu kapsamda de-
ğerlendirmektedir.

CHICAGO OKULU ve PARASOSYAL 
ETKİLEŞİM

Chicago Okulu düşünürleri, iletişimi salt ile-
ti nakli ile sınırlı tutmamışlar; iletişimi sü-
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rekliliği olan ve içinde kültürün inşa edildi-
ği simgesel bir süreç olarak ele almışlardır. 
Ekole göre iletişim; siyasette, göreneklerde, 
törelerde, kurallarda, sanatta, mimaride ken-
dini göstermektedir. İletişim, kamusal yaşam-
da merkezi bir yer tutmakta ve tümüyle özel 
bir gözcü konumunda bulunmaktadır (Lazar, 
2001: 16). 

Chicago Okulu’nun önde gelen temsilcile-
rinden Cooley, kamuoyu, iletişim, sosyal et-
kileşim, sembolsel etkileşim, kişilerarası ile-
tişim ve “kendini diğerinin gözüyle görme” 
düşüncesini geliştirmiştir. Cooley, işbirliğine, 
şeffaflığa ve dürüstlüğe dayanan bir dünya 
kurgulamıştır (Erdoğan, 2007: 131).

Okul farklı süreçlerde çeşitli ilgi alanlarına 
ayrılmış, bir kısmı barış iletişimi, çatışma ve 
kriz çözümü üzerinde dururken, bir kısmı da 
sembolsel etkileşimi, Ervin Goffman ve ta-
kipçileri gibi, gündelik yaşamdaki bireysel 
deneyimleri anlamaya ve anlamlandırmaya 
çalışmışlardır. Erdoğan (2007: 132) bu ça-
baların, postmodern anlayışla sözüm ona 
zenginleştirilerek (daha doğrusu fakirleştiri-
lerek) bireyin etkileşimsel dünyasını anlama 
işine girildiğini ifade etmektedir.

Chicago Okulu’nun temsilcilerinden Horton 
ve Wohl ise etkileşim olgusuna farklı bir bo-
yuttan yaklaşarak, etkileşimin taraflarından 
birinin karşı taraf hakkında çok fazla bilgi 
sahibi olduğu, fakat ilişkinin diğer öznesinin, 

karşısındaki hakkında hiçbir bilgiye sahip 
olmadığı durumları ifade eden “parasosyal 
etkileşim” kavramını geliştirmişlerdir. Bu 
ilişkilerin en yaygın biçimi de 20.yy’ın ikinci 
yarısından itibaren televizyon ve sinemayla 
birlikte popülarite kazanmaya başlayan ünlü-
ler ile izleyicileri, taraftarları arasındaki tek 
taraflı ilişki durumudur (Ashe ve McCutche-
on, 2001: 125).

Yüz yüze etkileşim gibi işlemekle birlikte tek 
taraflı işleyişle farklılık kazanan parasosyal 
etkileşim, izleyici kesitini ilgilendiren bir du-
rumdur ve karşılıklı bir etkileşim söz konusu 
değildir. Başka bir deyişle parasosyal etkile-
şim ya da ilişki, izleyici ile medya karakteri 
arasındaki hayali bir arkadaşlıktır (Güngör, 
2011: 274).

Bu hayali arkadaşlık hali de kitle iletişim 
araçlarını ellerinde bulunduran egemen yapı 
tarafından arzu edilen ve körüklenen bir du-
rumdur (Ashe ve McCutcheon, 2001: 125). 
Çoğu zaman toplumda belli değerlerin, dav-
ranış biçimlerinin ve tutumların yerleştiril-
mesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin stra-
tejilerde de parasosyal etkileşimden yararla-
nılır. Bunun için kurmaca ürünlerle, eğlence, 
yarışma vb programlar aracılığıyla çeşitli rol 
modeller kurularak topluma sunulur (Güngör, 
2011: 274).

İzleyicilerin çoğu zaman kendilerini televiz-
yondaki dizi filmlerde ya da reality showlarda 
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izledikleri karakterlerle özdeşleştirdiği, ken-
dilerini onların yerine koyduğu, onları kendi 
ailelerinin bireylerinden biri olarak görmeye 
başladıkları, kurmaca ile gerçek arasındaki 
sınırların belirsizleştiği bu süreçte izleyici 
gerçek yaşamına ilişkin zamansal ve uzamsal 
sınırların ayrımında zorlanmakta, gerçek ve 
kurmaca dünya iç içe geçmektedir (Güngör, 
2011: 274).

İngiliz televizyon izleyicileri üzerine yapı-
lan araştırmalarda, pembe dizi izleyicileri-
nin tepkileri, Horton ve Wohl’un görüşlerini 
destekleyen kanıtlar da sunmuş; Coronation 
Street adlı dizide meydana gelen araba kaza-
sı sahnesiyle ilgili sorulan soruya bir izleyici 
“gerçek bir trafik kazası olmuş ve onlar için 
bir şeyler yapmak istiyorsunuz gibi hissedi-
yorum” yanıtını vermiştir (McQuail, Blum-
ler, ve Brown, 1972: 157).

Parasosyal etkileşimin, eğlence biçimlerinin 
saptanmasında, eğitim stratejilerinin belir-
lenmesinde, ticari ilişkilerin örgütlenmesinde 
çoğu zaman etkili olduğu görüşünden hare-
ketle, toplumda popülarite kazanan televiz-
yon dizileri yada sinema filmlerinin genel 
olarak piyasadaki alışverişi de etkilediği, hat-
ta toplumda yüksek popülerite yakalayan dizi 
filmler üzerinden çoğu zaman bir takım tica-
ri ilişkilerin geliştirildiği ifade edilmektedir 
(Güngör, 2011: 274). Parasosyal etkileşimin 
ticari boyutunun yanı sıra tutum değişimin-
de oynadığı önemli roller, siyasal iletişim 

faaliyetleri için de önemli bir çalışma alanı 
olmasına imkân sağlamaktadır. İzler kitleyle 
parasosyal etkileşimi yüksek olan ünlülerin, 
toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinde 
siyasal erkin yanında yer alması büyük önem 
arz etmektedir.

AKİL İNSANLAR HEYETİ

Akil İnsanlar Heyeti, 61.Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti tarafından terörün bitirilmesi 
ve normalleşme sürecine geçilmesi amacıy-
la yürütülen “Demokratik Açılım ve Çözüm 
Süreci” adlı proje kapsamında oluşturulan 
ve resmi görevi olmayan bir gruptur. Heyet, 
ülkenin yedi coğrafi bölgesine ayrılmış, 63 
üyeden müteşekkil biçimiyle 03 Nisan 2013 
tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulmuştur 
(aa.com.tr, 2013).

Heyetin amacı, görev alanlarına giren böl-
gelerdeki çeşitli illerde genel olarak halkla, 
özelde ise sivil toplum örgütlerinin önde ge-
lenleriyle temaslarda bulunmak suretiyle yu-
karıda ifade edilen süreçte atılması gereken 
adımlar, halkın talep ve beklentileri konusun-
da bilgiler almak ve görüş alışverişinde bu-
lunarak, bunları bir rapor halinde Hükümete 
sunmak şeklinde planlanmıştır.

AKİL İNSANLAR HEYETİ’NİN OLU-
ŞUMU

Heyetin oluşum sürecine dair Hükümet adına 
açıklama yapan dönemin Başbakan Yardım-
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cısı Bülent Arınç, heyet üyelerinin tespitinde 
Başbakan ile ilgili politik aktörlerin daveti 
sonucu olumlu geri dönüş yapanlara, ayrıca 
katılım talebinde bulunup da Hükümet tara-
fından onay verilen kişilere yer verildiğini 
ifade etmiştir (Milliyet.com.tr, 2013). 

Heyet, Tablo 1’de görüldüğü şekliyle genel 
olarak ses ve sahne sanatçıları, gazeteciler, 

STK temsilcileri, akademisyen, araştırmacı 
yazar, iş dünyasının önde gelen isimleri, eski 
parlamenterler ve dinî kanaat önderlerinden 
oluşmaktadır. Başta sanatçılar olmak üzere 
heyetin, birkaç istisna hariç, genel özelliği 
medyada sıkça yer bulan, geniş halk kitleleri-
nin tanıdığı “ünlü” isimler olmasıdır.

Tablo 1. Akil İnsanlar Heyeti’nin Bölgesel Dağılımı

Bölgeler

Akdeniz Doğu Ana-
dolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Marmara Karadeniz

Rifat Hisarcık-
lıoğlu

Can Paker Tarhan 
Erdem

Yılmaz En-
saroğlu

Ahmet Taş-
getiren

Deniz Ülke 
Arıboğan

Yusuf Şevki 
Hakyemez

Lale Mansur Sibel Eraslan Anvi Öz-
gürel

Kezban 
Hatemi

Beril Dede-
oğlu

Mithat San-
car

Vedat Bilgin

Tarık Çelenk Ayhan Ogan Arzuhan 
Doğan Yal-
çındağ

Mehmet 
Emin Ekmen

Cemal 
Uşşak

Levent Kor-
kut

Fatma Benli

Kadir İnanır Mahmut 
Arslan

Erol Ekici Murat Belge Celalettin 
Can

Mustafa 
Armağan

Şemsi Bay-
raktar

Nihal Bengisu 
Karaca

Abdurrahman 
Dilipak

Hilal Kap-
lan

Fazıl Hüsnü 
Erdem

Vahap Coş-
kun

Ali Bayra-
moğlu

Kürşat Bu-
min

Şükrü Karatepe İzzettin Doğan Hasan Kara-
kaya

Yılmaz 
Erdoğan

Doğu Ergil Ahmet Gün-
doğdu

Oral Çalışlar

Muhsin Kızıl-
kaya

Abdurrahman 
Kurt

Fuat Key-
man

Ethem Mah-
çupyan

Erol Göka Hayrettin 
Karaman

Orhan Gen-
cebay

Öztürk Türk-
doğan

Zübeyde Teker Fehmi Koru Lami Özgen Mustafa 
Kumlu

Hülya Koç-
yigit

Yıldıray 
Oğur

Hüseyin Yay-
man

Mehmet Uçum Baskın Oran Ahmet Faruk 
Ünsal

Fadime 
Özkan

Yücel Say-
man

Bendevi 
Palandöken

Kaynak: Wikipedia.org, 2013
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AKİL İNSANLAR HEYETİ’NİN FAALİ-
YETLERİ

İlk toplantısını 04 Nisan 2013 tarihinde Başba-
kan Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Dol-
mabahçe Çalışma Ofisi’nde yapan heyet, gö-
rev süresi boyunca 122 bin kilometre yol kat 
etmiş; 81 il merkezinin yanı sıra 37 ilçe ve 22 
köye gitmiş; 60 binin üzerinde bireyle görüş-
müş; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriy-
le 200 toplantı yapmış; 3 cezaevi, 28 üniversi-
te ziyaret etmiş; şehit aileleri, terör ve şiddet 
mağduru ailelerin yanı sıra 72 kanaat önderiy-
le görüşmüştür (Hurriyet.com.tr, 2013).

Heyet bu süreçteki faaliyetlerini 09 Mayıs 
2013 tarihinde yaptığı toplantıyla gözden ge-
çirmiş ve yaklaşık 1 ay boyunca da elde edi-
len veriler derlenerek, oluşturulan rapor yazı-
lı hale getirilmiş (Hurriyet.com.tr, 2013) ve 
dönemin Başbakanına sunulmuştur.

ARAŞTIRMA

Çalışma kapsamında heyetin, dönemin Baş-
bakanıyla ilk toplantısını yaptığı 04 Nisan 
2013 ile raporlarını sundukları 27 Haziran 
2013 tarihleri arasında “Akil İnsanlar Heye-
ti” ile ilgili ulusal basın evreninden seçilen 

örneklem gazetelerinde yer alan haberlerin 
söylem analizi yapılmıştır. İlgili gazetelerin 
tespitinde ise ideoloji ve mülkiyet ilişkileri 
içerisinde şekillenen yayın politikaları bağla-
mında farklı hedef gruplara hitap eden, ince-
leme döneminde tiraj olarak da görece yük-
sek 4 gazete örneklem olarak alınmıştır.

Bu kapsamda ana akımın iki kanadını temsi-
len Hürriyet ve Sabah gazeteleri; sol ideolojiyi 
temsilen Cumhuriyet gazetesi; muhafazakâr 
basını temsilen de Zaman gazetesi örneklem 
olarak seçilmiştir.

Araştırma dönemini içerisine alan 31 Mart 
– 30 Haziran 2013 tarihleri arasındaki spor 
gazeteleri ve yabancı dilde yayın yapan ga-
zeteler dahil tüm gazetelerin haftalık ortala-
ma tirajları 5.043.565 iken, araştırma kap-
samında seçilen gazetelerin toplam tirajları 
ortalaması 1.836.493 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu da oransal olarak %36,41 gibi önemli bir 
yüzdeye tekabül etmektedir. Toplam tirajdan 
spor gazeteleri ve yabancı dilde yayın yapan 
gazeteler çıkarıldığında ise oran %40,32’ye 
yükselmektedir (Medyatava.com, 2013).

Tirajın gazetelere göre dağılımı ise şu şekil-
dedir;

Tablo 2. Örneklem Gazetelerinin Haftalık Tiraj Ortalamaları

Cumhuriyet Hürriyet Sabah Zaman Toplam

54.546 397.798 315.397 1.068.761 1.836.493

Kaynak: Medyatava.com, 2013
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Çalışmada, haber incelemelerinde, haberin 
salt görünen kısmı ile ilgilenmenin ötesinde, 
haberin yapılış biçimini, haberi ve haber için-
deki söylemi üretenlerin özelliklerini, hatta 
haberin hedef kitlesini oluşturanların yorum-
lama biçimlerini ve ilgili kitle üzerinde oluşa-
bilecek algıları dahi dikkate alan bir çözüm-
leme yaklaşımı sunan Van Dijk’ın (Yıldırım 
ve Atasoyu, 2015) söylem analizi yöntemi 
kullanılmıştır.

Haber söyleminin, toplumdaki egemen söy-
lemlerin ürünü olduğuna işaret eden (İnal, 
1996), toplumsal denetim açısından söylemin 
denetiminin ve özellikle de üretiminin dikka-

te değer bir koşul olduğunu ortaya koyan Van 
Dijk (2005: 319) haberin üretim sürecindeki 
ideolojinin önemine de vurgu yapmaktadır.  

Haberi, kamu söyleminin bir formu olarak 
kabul eden ve haber söyleminin temel yapı-
sını şekillendiren bağlamsal etkenlerin öne-
mine vurgu yapan Van Dijk’ın söylem analizi 
yaklaşımında haber anlatısının “sentaktik” ve 
“semantik” olmak üzere iki farklı açıdan in-
celendiği, haberde kullanılan cümlelerin gra-
matik yapılarını sentaks; sözcüklerin, cümle-
lerin ve dolayısıyla bütün söylemin anlamını 
ise semantik (Özer, 2009: 90) bağlamda ana-
liz ettiği görülmekte olup yöntemin inceleme 
alanı içerisine giren alanlar Tablo 3’de genel 
perspektiften sunulmuştur.

Tablo 3. Van Dijk’ın eleştirel söylem modeli

Makro Yapı Mikro Yapı

 Tematik Yapı Şematik Yapı

1. Başlık(lar)
2. Haber Girişi
- Spot(lar)
- Spot olmadığında ilk paragraf
- Tek paragrafta ilk cümle
3. Fotoğraf

Durum
1. Ana Olayın Sunumu
2. Sonuçlar
3. Ardalan Bilgisi
4. Bağlam Bilgisi
Yorum
1. Haber Kaynakları
2. Olay taraflarının olaya 
getirdikleri yorumlar

1.Sentaktik Çözümleme
- Aktif / Pasif
- Basit / Karmaşık
2. Bölgesel Uyum
- Nedensel ilişki
- İşlevsel ilişki
- Referansal ilişki
3. Sözcük Seçimleri
4. Haber Retoriği
- Fotoğraf
- İnandırıcı bilgiler
- Görgü tanıklarının ifadeleri

Kaynak: Özer, 2009: 92-93’ten uyarlanmış-
tır

Çalışmada yukarıda genel hatlarıyla sunulan 
Van Dijk’in Söylem Analizi yaklaşımına bağ-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:366 K:424
 (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)

205

lı kalınarak, tiraj ve ideoloji/mülkiyet ilişki-
leri ekseninde seçilen örneklem gazetelerde 
04.04.2013-27.06.2013 tarihleri arasında ya-
yımlanan vakaya dair haberler derlenmiş; il-
gili içerik çeşitli faktörler bağlamında analize 
tabi tutulmuştur.

KAPSAM ve SINIRLILIKLAR

Araştırma kapsamında seçilen 4 gazete ide-
olojik olarak tasniflenirken, genel geçer bir 
bilgiyle değil, ön kabul sonucu ayrıma tabi 
tutulmuştur. Ayrıca bu gazeteler ifade edilen 
eğilimlerin yegâne temsilcileri olmadıkları 
gibi, bu eğilimler de yekpare bir bütünlük arz 
etmemektedir. Bu nedenle örneklem seçimi 
yapılırken ilgili yayınların farklılıklarını net 
olarak ortaya koymakla birlikte, bütünü tem-
sil konusunda kesinlik arz etmeyeceklerini 
ifade etmek gerekir. 

Araştırma, spesifik bir tarihsel kesiti baz al-
dığından örneklem araştırmanın yapıldığı 
dönemde ideoloji/tiraj bağlamında en yüksek 
değere sahip gazetelerden seçilmiştir.

BULGULAR

Çalışma kapsamında incelenen gazetelerin 
tamamında “Akil İnsanlar Heyeti” ile ilgili 
haberlere yer verildiği, fakat haber çerçeve-
lemesinde farklılık olduğu çalışmanın temel 
bulgusudur. İfade edilen ideolojik temel-
li söylemsel ayrışma, çalışmanın ilerleyen 
bölümlerinde detaylı olarak analiz edilecek 
olup, başlangıç itibariyle niceliksel verilerin 
paylaşımı gazetelerin konuya dönük ilgisi-
ni ortaya koymak açısından faydalı olabilir. 
Araştırma dönemi içerisinde örneklem gaze-
telerinde dikkate değer sayıda haber üretil-
diği görülmekle birlikte gazeteleri ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekirse Tablo 4’te görüle-
ceği üzere heyete dair en az haber içeriğini 
Cumhuriyet’in, en fazla ise Zaman’ın üret-
tiği, ana akım gazetelerin de benzer sayıda 
habere sayfalarında yer verdiği ifade edile-
bilir. Çalışmada tüm haberler incelemeye 
tabi tutulmakla birlikte, heyetin oluşumuna, 
faaliyetlerine, heyet üyelerinin söylemleri-
ne, heyete karşı oluşan söylem ve eylemlere 
başlıkta yer veren haberler seçilerek yapılan 
söylem analizinde, yukarıda ifade edilen te-
mel ideolojik farklar dışında, ortak noktalar 
da tespit edilmiştir.
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Tablo 4. ‘Akil İnsanlar Heyeti’ Haberlerinin Gazetelere Göre Dağılımı

Gazete Cumhuriyet Hürriyet Sabah Zaman Toplam

Haber Dağı-
lımı

f % f % f % f % f %

58 9,41 147 23,86 148 24,04 263 42,69 616 100

Van Dijk’ın (2003) Söylem Analizi yaklaşı-
mından hareketle haber içeriklerine odakla-
nan bu çalışma, söylemin makro ve mikro 
bileşenlerini incelerken, başlıklar, haber gi-
rişleri, fotoğraflar gibi tematik yapı faktörle-
rini, ana olayın sunumu, sonuçlar, ardalan ve 
bağlam bilgisi ile haber kaynakları, tarafların 
olaya getirdikleri yorumlar gibi şematik yapı 
faktörlerini de incelemekte; mikro ölçekte ise 
sentaktik çözümleme, sözcük seçimleri ve 
haber retoriğine odaklanmaktadır.

Bu bağlamda alfabetik sıraya göre incelene-
cek örneklem gazetelerinin ilki olan Cumhu-
riyet Gazetesinde heyete dair ön plana çıkan 
haberler değerlendirildiğinde dikkate değer 
başlıkların aşağıda sunulduğu şekilde olduğu 
belirtilebilir.

-  ‘Akil insanlar, çözüm sürecinin propagan-
da timi’ (05.04.2013)

-  “Bir anne olarak burada yer alıyorum’’ 
(05.04.2013)

-  Bahçeli: Akil insanlar PKK sözcüsü 
(09.04.2013)

-  Yılmaz Erdoğan’dan Bahçeli’ye yanıt 
(12.04.2013)

- “Ulus devleti yıkmak istiyorum”  
(13.04.2013)

-  ‘Akil’ toplantıda Atatürk posteri tepkisi 
(13.04.2013)

-  Akillerin ‘kapalı toplantısı’ dışardan du-
yuldu (13.04.2013)

-  Zonguldak’ta Akil İnsanlar Heyeti’ne pro-
testo (16.04.2013)

-  ‘Akil değil aptal adamım!’ (22.04.2013)

-  Kadir İnanır: Hatay’da hoş tartışmalar 
oldu (23.04.2013)

-  Akil insan Hilal Kaplan, rektörle tokalaş-
madı (23.04.2013)

-  Hilal Kaplan bu Akil’in sözlerini duyma-
sın! (28.04.2013)

-  ‘Akil’den öneri: Artık bebek katil denil-
memeli (04.05.2013)

-  Akiller de Başkanlık sistemine karşı çıktı 
(21.05.2013)
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-  ‘Akil İnsan’dan Gezi istifası (25.06.2013)

Cumhuriyet gazetesinin haberlerini makro 
perspektiften tematik bağlamda değerlendir-
mek açısından haber başlıkları incelendiğin-
de genel olarak heyete dair olumsuz algı oluş-
turmaya dönük sözcük seçimlerinin ağırlık 
kazandığı, altmışın üzerinde katılımcısı olan 
heyetten hedef kitlesi açısından ‘marjinal’ 
olarak tanımlanabilecek kişilerin söylem ve 
eylemlerini manşete taşımak suretiyle belir-
lenen temanın pekiştirilmeye çalışıldığı ifade 
edilebilir. Gazetenin üst başlıklarında, spotla-
rında ve haber girişlerinde de manşette sunu-
lan görüşü destekler ifadelerin genişletilerek 
devam ettiği belirtilmelidir. Eleştirel dilin 
egemen olduğu gazetede eksiltili anlatımın 
da gözlendiği, habere konu olaya dair tüm de-
tayların verilmediği ve/veya ideolojik açıdan 
öncelik atfedilmeyen ifadelerin görece düşük 
yoğunlukta, okunma oranı görece düşük son 
satırlarda haberleştirildiği görülmektedir. 

Van Dijk’ın olayların sonuçlarına atfedilen 
önemin, haber olmalarında etkili olduğunu 
ileri süren görüşü (Özer, 2009: 100) bağla-
mında Cumhuriyet gazetesinin olaya dair 
haber üretim kapasitesi incelendiğinde ör-
neklem gazetelerine oranla görece düşük sa-
yıda içerik üretmesi eleştirel yayının ideolo-
jik perspektifinden anlamlandırılabilir olup, 
habere konu edilen sonuçların da genellikle 
olumsuz algıyı pekiştirecek hadiseler üzerin-
de yoğunlaştığı belirtilebilir. 

İlgili heyetin kuruluş amacı, üye belirleme 
süreçleri, hedefleri gibi ardalan ve habere 
konu olayların bağlam bilgisine dair de yeter-
li bilgiye yer vermediği gözlenen gazetenin 
olayın tüm taraflarının beyanlarına da ‘taraf-
sızlık’ ilkesi çerçevesinde yer ayırmadığı ve/
veya öncelik sırası belirleyerek, ideolojisiyle 
örtüşen görüşleri üst sırada ve görece geniş 
içerikle sunduğu vurgulanabilir.

Gazetenin haberleri mikro perspektiften in-
celendiğinde ise sentaktik açıdan kısa, basit 
ve aktif cümle yapılarının genel olarak tercih 
edildiği, buna bağlı olarak da eylemi gerçek-
leştiren aktörün ‘fail aktör’ konumunun pe-
kiştirildiği ifade edilebilir. Özellikle negatif 
olaylarda sorumlunun açıkça belirtilip belir-
tilmediğini inceleyen Van Dijk’ın yaklaşımı 
bağlamında “Akil İnsanlar Heyeti”ni dönük 
görece eleştirel söylem belirlediği gözlenen 
Cumhuriyet gazetesinin sentaktik bağlamda 
iç tutarlılığı olan içerik oluşturduğu belirtile-
bilir.

Sözcük seçimlerinin de belirlenen temaya 
uyumlu olduğu gözlenen gazetede ‘akredite 
kaynak’ olarak tanımlanabilecek, siyasal ve 
toplumsal boyutta tanınan bireylerin söylem-
lerinden alıntılanmak suretiyle retoriği de 
kuvvetlendirerek içerik üretildiği, bunun yanı 
sıra “bayrak, gazi, Atatürk posteri” gibi birleş-
tirici öğeler ile “PKK sözcüsü” gibi ayrıştırıcı 
sözcük seçimleriyle de ideolojik perspektifte 
kurulan haber içeriğinin pekiştirilmeye çalı-
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şıldığı mütalaa edilebilir. Son olarak haber 
örgüsü içerisinde fotoğraf seçimi ve kullanı-
mıyla da temanın belirginleştirilebildiği, bu 
bağlamda diğer örneklem gazetelerine oranla 
genel olarak görece az sayıda fotoğraf kul-
lanma eğilimi olan Cumhuriyet gazetesinin, 
incelenen haberlerden fotoğraflı olanlarında 
da eleştirel yaklaşıma katkı sunacak görseller 
tercih ederek haber retoriğini temaya uyum-
laştırdığı gözlenmiştir.

Örneklem gazetelerinden Hürriyet’te “Akil 
İnsanlar Heyeti”ne dair haberler incelendi-
ğinde, araştırma evresi içerisinde 147 habe-
ri okurlarına sunan gazetede konunun farklı 
perspektiflerden haberleştirildiği görülmekte 
olup, aşağıda ifade edilen haberlerden bir bö-
lümü örnek olarak sıralanmıştır.

-  Akil İnsanlar Akıl Fukarası (06.04.2013)

-  Hem Terörizm Zanlısı Hem de Akil İnsan 
(09.04.2013)

-  Baskın Oran’dan Zombili Açıklama 
(13.04.2013)

-  Yılmaz Erdoğan: “Aklı Olan Küfür 
Yer Mi? Barış Akıl Değil Gönül İşidir” 
(18.04.2013)

-  “Sürece Destek Veren Herkes Akil İnsan-
dır” (21.04.2013)

-  Kezban Hatemi’den Kamera Çekimi Ya-
pan Sivil Polise Tepki (21.04.2013) 

-  Gezen: “Akil Değil Aptal Bir Adamım” 
(22.04.2013)

-  Kezban Hatemi Rica Üzerine Medreseye 
Girmedi (24.04.2013) 

-  Hülya Koçyiğit: Atatürkümüzün Kurduğu 
Bu Mübarek Cumhuriyet (26.04.2013) 

-  Delikanlıları Evermek, Kızları Gelin Et-
mek İçin Bir Araya Gelmeli (28.04.2013) 

-  Hülya Koçyiğit: Akil İnsanlığı Bırakırım 
(08.05.2013) 

-  Akil İnsanlar Toplantısında Olay! İstiklal 
Marşı Söylenirken Ayağa Kalkmadılar 
(14.05.2013)

-  ‘Erdoğan’ın Papağanı’na Dava Açacağım 
(22.05.2013) 

-  Gündoğdu: Çözüm Sürecini Hayvanlar 
Bile Anlamış Bazı İnsanlar Anlamıyor 
(24.05.2013)

-  Akil Kadir İnanır’dan Taksim Gezi Parkı 
Açıklaması (05.06.2013) 

-  Murat Belge: Benden Buraya Kadar 
(25.06.2013)

Van Dijk’ın ortaya koyduğu esaslar çerçe-
vesinde Hürriyet gazetesinin haberleri ince-
lendiğinde, makro ölçekten tematik değer-
lendirmede haber başlıklarının Cumhuriyet 
gazetesine oranla görece dengeli olduğu, 
hedef okur kitlesinin talep ve beklentileri 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:366 K:424
 (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)

209

ile tiraj kaygılarının yanı sıra bağlı olduğu 
holdingin yönetim kurulu üyelerinden biri-
nin de “akil insanlar” arasında yer alması-
nın haber üretim sürecindeki farklılaşmaya 
katkı sunduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda 
gazetede heyete dair olumsuz haberlere yer 
verilmekle birlikte başlıklarda keskin ifade-
lerden ziyade görece yumuşak geçişler ya-
pıldığı belirtilebilir. Cumhuriyet’te yer alan 
‘Akil insanlar, çözüm sürecinin propaganda 
timi’ (05.04.2013), Bahçeli: Akil insanlar 
PKK sözcüsü (09.04.2013) gibi haberlerin 
Hürriyet gazetesinde Bahçeli’den Akil İn-
sanlar Eleştirisi (09.04.2013) şeklinde su-
nulması örneğinde görüleceği üzere sözcük 
seçimleriyle eleştirel yapı korunmaya çalışı-
lırken, ideolojik keskinliklerin törpülendiği 
görülmektedir. Diğer taraftan Akil İnsan Ce-
mal Uşşak: Bebek Katili Sıfatını Kullanma-
nın Anlamı Yok (04.05.2013) gibi ‘marjinal’ 
başlıkların yanı sıra Akil İnsanlar Memle-
ketim Şarkısını Söyledi (22.04.2013); Akil 
İnsanlar’a Bayraklı Protesto (16.04.2013) ve 
Bu Bayrağı Öper Geçerim (16.04.2013) gibi 
dengeleyici içerik üretimine ağırlık verildiği 
bulgulanmıştır. “Akil İnsanlar Heyeti” konu-
lu haberlerde, ana akım gazetelerinin, ideo-
loji gazetelerine kıyasla magazin haberlerine 
genel olarak daha fazla yer verdiği önkabulü-
nü destekler bulgular da saptanmıştır. Hürri-
yet gazetesinin Erdoğan İle Kadir İnanır’ın 
“Filmli” Gezi Diyaloğu (26.06.2013), Orhan 
Gencebay’dan Barış Mesajı (12.04.2013), 

Yılmaz Erdoğan Kendisini Mükremin Diye 
Tanıttı (12.04.2013), Tatar Ramazan ve Me-
lek Anne’den Destek İstedi (04.04.2013) vb. 
haberler ifade edilen bulguyu destekler içe-
rikler olarak değerlendirilebilir.

Kâr odaklı kitlesel yayıncılığı yapan gazete-
nin haberlerinde belirgin ideolojik konum-
landırma olmamakla birlikte örtük ideoloji 
aktarımının izleri de görülebilmektedir. Bu 
bağlamda başlıkları takiben incelenen üst 
başlıklarda, spotlarda ve haber girişlerinde 
manşetle uyumlu içerik oluşturulmaya çalı-
şıldığı görülmekle birlikte farklılaşan görüş-
lerin de ifade edilen örtük ideoloji aktarımına 
uyumlu olarak sıralandığı, içerik genişliğinin 
sınırlandırıldığı, habere konu olayın eksiltili 
içerikte sunulabildiği görülmektedir.

Şematik perspektiften sonuç odaklı okuma 
yapıldığında ise Hürriyet gazetesinin ana 
akım gazetelerle örtüşen, Cumhuriyet gaze-
tesiyle kıyaslandığında ise olayın sonuçlarına 
yüksek oranda haber değeri atfeden yaklaşım 
benimsediği görülmektedir. Bu durum nice-
liksel verilere yansımakla birlikte ardalan ve 
bağlam bilgisi noktasında problematik hu-
susların varlığı da belirtilmelidir. İnceleme 
konusu heyette gazetenin mülkiyet sahiple-
rinden birinin de yer alması hasebiyle heye-
tin oluşum şekline ve süreçlerine dair ardalan 
bilgisine belirli oranlarda yer verilmekle bir-
likte heyete dönük farklı bakış açılarının ve 
oluşan tepkilerin nedenleri gibi detaylı arda-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:366 K:424
 (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)

210

lan ve olayı tüm boyutlarıyla ortaya koyması 
beklenen bağlam bilgisi sunumunda yetersiz-
likler olduğu belirtilebilir.

Kısa, basit ve aktif cümle yapılarının yaygın 
olarak kullanıldığı gazetenin eyleyeni tanım-
lama noktasında hem ‘olumlu’ hem de ‘olum-
suz’ olarak nitelendirilebilecek haberlerde 
benzer yaklaşım sergilediği, bu bağlamda 
çeşitli faktörlere dayalı kısmi ‘denge’ arayı-
şı gözlenen haber temalarıyla iç tutarlılığın 
oluştuğu vurgulanabilir. Mikro yapıya dönük 
analizin bileşenlerinden biri olarak sözcük 
seçimleri incelendiğinde, ilgili gazetenin ide-
olojiye belirginlik katan keskin ifadeleri baş-
lığa taşımama yönünde eğilim gösterdiği, bu 
noktada eleştirel söylemleri dahi ekseri kay-
nağa dayalı sunduğu görülmektedir. Cumhu-
riyet gazetesine nazaran fotoğraf kullanma 
eğiliminin görece yüksek olduğu gözlenen 
gazetede fotoğraf seçimi ve kullanımının 
da belirlenen temayla uyumlu olduğu fakat 
eleştirel haberlerde dahi görece şiddet algısı 
oluşturmak uzak görsellerin tercih edildiği 
saptanmıştır.

Örneklem gazetelerinden Sabah’ta inceleme 
nesnesi olarak belirlenen heyete dair haberler 
analiz edildiğinde, Hürriyet gazetesine ben-
zer biçimde 148 haberi okurlarına sunduğu 
görülmekte olup, aşağıda ilgili haberlerden 
bir bölümünün başlıklarına yer verilmiştir.

-  ‘Çözüm için sanatçılar da elinden geleni 
yapmalı’ (04.04.2013)

-  Avşar’dan ‘Akil İnsanlar’ eleştirisi 
(09.04.2013)

-  Yılmaz Erdoğan’dan ‘akil’ espri 
(11.04.2013) 

-  ‘Nefse ağır gelende hayır vardır’ 
(12.04.2013) 

-  Akil ‘Kadirizm’ (13.04.2013) 

-  Akil İnsanlar Heyeti asansörde mahsur 
kaldı (16.04.2013)

-  ‘Aklı olan bin ton küfür yer mi’ 
(18.04.2013)

-  ‘Türkiye insanları akil insanlardır’ 
(22.04.2013)

-  Akil İnsanlar heyetinde Orhan Baba krizi 
(25.04.2013)

-  Akil insanlardan Neşet Ertaş’a dua 
(30.04.2013)

-  Can: Akil İnsanlar maaş almıyor 
(09.05.2013)

-  ‘Protestolar normal, demokrasi böyle bir 
şey’ (17.05.2013)

-  Yılmaz Erdoğan: Anketler yalan söylü-
yor! (18.05.2013)

-  Kadir İnanır: Akıl vermiyor, alıyoruz 
(20.05.2013)

-  Akil İnsanlardan çözüm için 10 ‘akıl’ 
(23.06.2013)
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Sabah gazetesinin haberlerinin makro pers-
pektiften tematik analizi bağlamında ha-
ber başlıkları incelendiğinde özellikle 
Cumhuriyet’ten belirgin şekilde ayrıştığı, 
heyete dair haberlerinin genel olarak olumla-
yıcı olduğu görülmektedir. Heyet üyelerinin 
‘marjinal’ söylemlerinden ziyade ‘akredite 
kaynak’ olarak da tanımlanabilecek ‘ünlü’ 
heyet üyelerinin hedef kitlede olumlu algı ya-
ratacak söylem ve eylemlerine dayalı haber 
içerikleri oluşturulduğu, özellikle başlıklarda 
ifade edilen hususa ağırlık verildiği belirtile-
bilir. Bu bağlamda heyet üyelerine dönük ey-
lemleri haberleştirme pratikleri incelendiğin-
de Cumhuriyet’te Zonguldak’ta Akil İnsanlar 
Heyeti’ne protesto (16.04.2013), Hürriyet’te 
Gazi Takma Bacağını Fırlattı (26.04.2013), 
Yılmaz Erdoğan’dan ‘Protesto’ Değerlen-
dirmesi (17.05.2013)  gibi başlıklara karşı-
lık Sabah’ta benzer olayların Âkil İnsanlara 
saldırı girişimi (26.04.2013) vb. başlıklar-
la sunulduğu, diğer taraftan Akil insanla-
ra davul zurnalı karşılama (28.04.2013), 
Akil İnsanlar’dan İskenderun çıkarması 
(20.04.2013) başlıklarında görüleceği üzere 
‘olumlu’ olarak tanımlanabilecek olayları da 
haberleştirdiği belirtilmelidir. İlgili gazetede 
siyasal aktörlerin söylemlerini aktarırken de 
eleştirel gazetelerden farklılaşan içerik oluşu-
muna gidildiği görülmektedir. Devlet Bahçeli 
ağzını bozdu (05.04.2013), Bahçeli, Orhan 
Gencebay’ı hastanelik etti! (18.05.2013), 
‘Herkes Feriştah mı?’ (09.04.2013) vb. baş-

lıklarda görüldüğü üzere heyete dair olumsuz 
beyanları sorgularken; Hülya Koçyiğit’ten 
Bahçeli’ye yanıt (12.05.2013), Gencebay’dan 
Bahçeli’ye yanıt (09.04.2013) vb. haberlerle 
de ‘ünlü’lerin beyanları üzerinden oluşturu-
lan temanın desteklenme arayışına gidildiği 
belirtilebilir.

Cumhuriyet’te nazaran ilgili heyetin söylem 
ve eylemlerine dayalı haber üretiminin yük-
sek olduğu görülen gazetede Van Dijk’ın 
olayların sonuçlarına atfedilen önemin, haber 
olmalarında etkili olduğu varsayımını destek-
ler biçimde içerik üretimi yapıldığı ifade edi-
lebilir. Heyete dair genel olarak olumlayıcı 
söylem geliştiren gazetenin ‘olumlu’ algıyı 
pekiştirecek olaylar üzerinde yoğunlaştığı, 
fakat diğer örneklem gazetelerine benzer bi-
çimde heyetin kuruluş amacı, üye belirleme 
süreçleri, hedefleri gibi ardalan ve habere 
konu olayların bağlam bilgisine dair açıklayı-
cı enformasyon sunmadığı da bulgulanmıştır.

Gazetenin haberleri söylem analizinin mikro 
boyutundan değerlendirmeye tabi tutuldu-
ğunda ise örneklem gazetelerinin geneliyle 
örtüşen biçimde sentaktik açıdan kısa, basit 
ve aktif cümle yapılarına ağırlık verildiği, 
eyleyen aktörün rolünü pekiştirdiği belirti-
lebilir. “Akil İnsanlar Heyeti”ni olumlayıcı 
temalar ekseninde içerik belirlediği gözlenen 
Sabah gazetesinin bu bağlamda iç tutarlılığı 
olduğu görülmekle birlikte ‘tarafsızlık’ husu-
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sunun sorgulamaya açık olduğu da vurgulan-
malıdır.

Akredite kaynak olarak ‘ünlü’lerin söylemle-
ri üzerinden haber üretiminin görece yüksek 
olduğu gazetede belirlenen temayı güçlen-
direcek sözcük seçimlerinin tercih edildiği, 
Barış tacıyla halay (21.04.2013), “Süreç 
başarıya ulaşırsa...” (29.04.2013), ‘3 aylık 
sükûnet bile heyecanlandırıyor’ (05.05.2013) 
vb. başlıklarda görüldüğü üzere mevcut du-
ruma ve geleceğe dönük olumlayıcı ifadelere 
pekiştireç olarak sıkça yer verildiği belirtile-
bilir. İlgili gazetenin niceliksel açıdan yüksek 
fotoğraf kullanımının yanı sıra fotoğraf seçim 
ve kullanım tercihleriyle de belirlenen temayı 
destekleyici yaklaşım içerisinde olduğu göz-
lenmiştir.

Örneklem gazetelerinin sonuncusu olan 
Zaman’ın araştırma dönemi içerisinde 263 
haber ile diğer gazetelere kıyasla niceliksel 
olarak dikkate değer oranda yüksek haberi 
okurlarına sunduğu görülmekte olup, ilgili 
haberlerden bir bölümüne aşağıda yer veril-
miştir.

-  Akil insanlar, sahaya indi (11.04.2013)

-  Hisarcıklıoğlu: Bizim görevimiz mille-
tin nabzını tutmak, şerbet vermek değil 
(13.04.2013)

-  Akil İnsanlar, asansörde mahsur kaldı 
(17.04.2013)

-  ‘10 günde 100 yıl yaşlanmış gibiyim’  
(20.04.2013)

-  Akil İnsanlar, Uludereli annelerle gözyaşı 
döktü (20.04.2013)

-  Akil İnsan Gündoğdu: Fikirsizlerle kavga 
etmenin bir anlamı yok (23.04.2013)

-  ‘Akil insan’ teklifini reddettim, çünkü… 
(25.04.2013)

-  Akillere yüklendi: Milletin aklıyla alay et-
meyin (28.04.2013)

-  Akil İnsanlar: Destek gittikçe artıyor 
(28.04.2013)

-  ‘Çok iyi bir ortamdan geçiliyor ama neşeli 
yüz göremiyorum’ (09.05.2013)

-  Mahçupyan: Bölünmemek için demokra-
siye gitmemiz lazım (16.05.2013)

-  Akil İnsanlar: Bir ülke barış projesini rüş-
vet karşılığında mı başlatır? (17.05.2013)

-  ‘Söylendiği gibi akıl vermiyoruz, akıl alı-
yoruz’ (22.05.2013)

-  Akil insan Yayman: Türkiye’nin terapi 
seansına girdiği duygusuna kapılıyorum 
(26.05.2013)

Zaman gazetesinde yer alan haberlerin tema-
tik analizi bağlamında haber başlıkları ince-
lendiğinde niceliksel açıdan yüksek haber 
üretimi gözlenmekle birlikte içeriğin genel 
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olarak belirli temalar ekseninde şekillendiği 
ifade edilebilir. Haber üretim pratiğinde ana 
akım gazetelere benzer magazinel yaklaşı-
mın izlerine rastlanmakla birlikte genel ola-
rak iltisaklı olduğu yapının ilgili dönemdeki 
pozisyonuna göre içerik üretimi gerçekleş-
tirildiği ifade edilebilir. Diğer örneklem ga-
zetelerine benzer biçimde heyetteki ‘ünlü’ 
üyelerin söylemleri üzerine dikkate değer 
sayıda haber ürettiği görülen gazetenin Ka-
dir İnanır: Süreç olumlu sonuçlanırsa Mer-
sin Türkiye’nin kalbi olacak (14.06.2013), 
Kadir İnanır: Taşın altına elini koymayana 
sanatçı demem (14.06.2013), Lale Mansur: 
Herkeste çözüm sürecinin kalıcı olması yö-
nünde güçlü istek var (21.05.2013), Hülya 
Koçyiğit: Sevgi ve kardeşlik dilini benimse-
meliyiz (26.04.2013), Yılmaz Erdoğan: Gö-
nüllü, vicdani ve insani bir iş, para pul ile 
işimiz yok (18.04.2013) başlıklı haberleri 
ifade edilen hususa yönelik içerikler olarak 
tanımlanabilir. Fakat bu noktada özdeşleşme 
yapılmadığı, ifade sahibinin net olarak ortaya 
konulduğu da belirtilmelidir. İncelenen tüm 
örneklem gazetelerinde görüldüğü üzere mu-
halif aktör olarak Devlet Bahçeli’nin söylem-
lerine ilgili gazetede de Akil İnsanları, dizi 
karakterleriyle eleştirdi (10.04.2013), ‘Tatar 
Ramazan, herkesi Abdurrahman Çavuş mu 
zannediyor?’ (09.04.2013) vb. haber içerik-
leriyle yer verildiği görülmüş, buna mukabil 
Yılmaz Erdoğan’dan Bahçeli’ye ‘Mükremin’ 
göndermesi (12.04.2013), Kendisini böyle ta-

nıttı: Ben Mükremin Çıtır (13.04.2013) den-
geleyici olma arayışına girildiği gözlenmiş-
tir. Benzer yaklaşımın ‘Akiller’e Hakkari’de 
davullu zurnalı karşılama (17.04.2013) ve 
Zonguldak’ta Akil İnsanlar Heyeti’ne protes-
to (16.04.2013) haberlerinde de sürdürüldü-
ğü ifade edilebilir.

Gazetenin haber üretimi nicel olarak ele alın-
dığında örneklem gazetelerine oranla muka-
yeseli üstünlüğü olduğu görülmekte olup, bu 
durum Van Dijk’ın sonuçlar üzerinden anlam 
değerliliği kriteri bağlamında incelendiğin-
de ilgili gazetenin “Akil İnsanlar Heyeti”nin 
söylem ve eylemlerini habere değer bulduğu 
belirtilebilir. Bu noktada örneklem gazete-
lerinden farklı olarak Mahçupyan: Yurtla-
ra yapılan saldırılar manipülasyon amaçlı 
(19.04.2013) haberinde görüleceği üzere 
örgüt çatısı altında yer alan yapılara dönük 
eylemleri de ilgili süreçte haberleştirerek ide-
olojisini belirginleştirdiği vurgulanabilir. Fa-
kat örneklem gazetelerinde genel olarak göz-
lendiği üzere ilgili gazetenin de ardalan ve 
bağlam bilgisi açısından gazeteciliğin temel 
prensiplerinden 5N+1K kuralına yeterli oran-
da riayet etmediği, eylem anlarına ve/veya 
magazinel içeriğe odaklandığı belirtilebilir.

Sentaktik analiz bağlamında örneklem gaze-
teleriyle örtüşür biçimde kısa, basit ve aktif 
cümle yapılarına ağırlık verdiği gözlenen ga-
zetede ‘olumlu’ içerik görece fazla olmakla 
birlikte üçüncü şahıslara atıfla içerik üretil-
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diği, sözcük seçimlerinin ve fotoğraf kulla-
nımının da belirtilen minvalde belirlendiği 
görülmektedir.

SONUÇ

Çalışmanın bulgularında net olarak görül-
düğü üzere gazetelerin mülkiyet yapısı ve 
ideolojik çizgisi haberin çerçevelenmesin-
de yadsınamaz paya sahiptir. İlgili dönemde 
siyasal iktidarın söylemleriyle örtüşen içe-
rik üreten sağ yönelimli muhafazakâr bası-
nın “Akil İnsanlar Heyeti”ne ilişkin ekseri 
‘olumlu’ haberlere yer verdiği, protesto vb. 
‘olumsuz’ olayları haberleştirme noktasın-
da ise söylemini heyeti olumlayıcı şekilde 
belirlediği görülmektedir. Süreçte en fazla 
denge arayışında olan gazetenin ise Hürriyet 
olduğu; okur kitlesinin beklentileri dikkate 
alınırken, diğer taraftan gazetenin bağlı bu-
lunduğu holdingin ortak ve yöneticilerinden 
Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın heyet içerisin-
de yer alması nedeniyle editörler üzerinde 
mülkiyete dayalı baskının doğrudan ve/veya 
dolaylı olarak oluştuğu ifade edilebilir. Haber 
sayındaki yüksek ivmede bu faktörün de payı 
olduğu göz ardı edilmeden, haber başlıkları 
incelendiğinde söylemin keskinleşmediği de 
görülmektedir.

Bu süreçte ideolojik çizgisi ve okur profili 
dikkate alındığında, iktidara muhalif yayın 
politikası net olarak çözümlenebilen Cumhu-
riyet gazetesinin haber içeriklerinde heyete 

karşı olumsuz tavrını sistematik olarak sür-
dürmesi, beklenen bir sonuç olmakla birlik-
te bunu yaparken doğrudan tenkitten ziyade, 
heyet içerisindeki çelişkileri ve heyete karşı 
yöneltilen eleştiri ve protestoları haberleştir-
me yoluna gitmesi dikkate değer bir durum-
dur.

Bu noktaların dışında çalışmanın literatür 
kısmıyla uyumlu olarak ortaya çıkan sonuçlar 
ise şunlardır. Gerek eleştirel akım içerisinde 
yer alan Frankfurt Okulu’nun kültür endüst-
risi kavramı, gerekse ana akım içerisinde yer 
alan Chicago Okulu’nun parasosyal etkileşim 
kavramları hedef, amaç, yöntem ve ideoloji 
bağlamlarında büyük farklar göstermekle bir-
likte vardıkları sonuçlardan biri, bu çalışma 
kapsamında birleştirici bir husus olarak göz-
lenmiştir. Bu husus da “ünlü” olarak tanım-
lanan medya aktörlerine, kitleleri manipülatif 
olarak etkileme güçlerinden dolayı önem at-
fetmeleridir.

Dört gazetenin de farklılıkları bir kenara ko-
nulmakla birlikte bu yaklaşımı doğrular nite-
likte haberlere ağırlık verdikleri görülmekte-
dir. Yedi bölgeye dağılan ve 63 üyeden olu-
şan heyete dair haberlerde genel olarak ses ve 
sahne sanatlarında ünlenmiş ve geniş kitlele-
rin tanıdığı üyelerin söylemlerinin, konu hak-
kında daha fazla bilgi sahibi olması beklenen 
akademisyenlere oranla yüksek düzeyde ha-
bere değer bulunması, araştırmanın dikkate 
değer bulgusu olmakla birlikte muhalif siyasi 
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aktörlerin de medyada yer almak için çoğun-
lukla bu “ünlüler” üzerinden heyete eleştiri 
yönelttiği görülmektedir.

Sonuç olarak “Akil İnsanlar Heyeti”ni iki 
grupta ele almak gerekir. Bunlardan ilki, tek-
nik altyapının oluşturulması ve elde edilen 
verilerin raporlandırılması için gerekli aka-
demik birikime haiz olan üyelerdir. İkinci 
grupta ise siyasi iktidarın, geniş halk kitlele-
rine ulaşmak ve konu hakkında bilinirliği ve 
desteği arttırmak için heyete davet ettiği “ün-
lüler” yer almakta olup, ilgili grup ana akım 
perspektifinden bakıldığında etkileşimi arttı-
rıcı, eleştirel bağlamda değerlendirildiğinde 
ise kültürün kitlesel tüketimi için araçsallaştı-
rılan unsurlar olarak mütalaa edilebilir.
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Yazar Notu: Bu çalışma, Dicle Üniversitesi 
1. Uluslararası “Siyasal İletişim Demok-
rasi ve Yeni Süreçler” Sempozyumu’nda 
(21-23 Kasım 2013) sunulan bildiri üze-
rine genişletilerek bina edilmiştir. Ça-
lışmanın kaleme alındığı dönemde ba-
sım-yayımı devam eden ve yüksek tirajı 
nedeniyle örnekleme alınan gazete, 15 
Temmuz 2016 tarihli darbe girişimini 
takiben yayımlanan 27.07.2016 tarih ve 
668 sayılı KHK’da FETÖ/PDY’ye aidi-
yeti, iltisakı veya irtibatı olan kuruluşlar 
arasında sayılarak kapatılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Aside from analyzing the social sciences, which come into existence by bringing 
together very complicated storylines intrinsically, it is often difficult to make sense of them. Be-
cause sociological issues are not the facts, which are likely to come up in a certain time frame, 
under certain circumstances, and to give the same result at every turn. Even if inputs look often 
the same, there is always a high probability that the the observable and unobservable factors 
involved induce the result. In Turkey, the terrorist events, which have continued from 1980s 
and caused the remarkable losses to the country within the humanitarian, social and economic 
aspects, and affiliated painful incidents to this, can also be evaluated in this regard, taking the 
change which spent in the process into consideration. In the expressed period of change and 
transformation, the state of the Republic of Turkey embarked upon seeking for solution of the 
problem by using the instruments of hard power in some periods and of soft power in some pe-
riods. Also, one of these activities is the “Democratic Initiative and Peace Process”, which inc-
ludes the “Committee of Wisemen”. Aim: The question whose answer would be mainly sought 
in this study is to examine the structure of the organization of “Committee of Wisemen” from 
the activities, carried out by the 61st Government of the Republic of Turkey under the name 
“Democratic Initiative and Peace Process”. The factors, considered in the creation of the com-
mittee, will be questioned from the perspective of different schools of thought, by evaluating 
the “cultural industry” of the Frankfurt School from one hand and the “para-social interaction” 
of the Chicago School on the other hand, and will be tested by the discourse analysis of the 
sampled printed media instruments and theoretical parallelisms. Method: In the study, for the 
examination of the news, it has been used the discourse analysis method of Van Dijk (Yıldırım 
and Atasoyu, 2015), which presents an analytical approach, considering the reporting form of 
the news, the features of the news and those, who have produced the discourse in the news, even 
the commenting manner of those, who have constituted the target group of the news, and the 
perception to be able to be made up on the relevant group. Van Dijk (2015: 319) also emphasi-
zes the importance of the ideology in the production process of the news, by pointing out (İnal: 
1996) that the discourse of the news is the product of the dominant discourses in the society, and 
by revealing that the control of the discourse and also, particularly its production is a distinctive 
condition. In the study, it has been compiled the news, themed the “Committee of Wisemen”, 
published on the dates between 04.04.2013 and 27.06.2013, on the sampled newspapers, which 
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were selected within the circulation and the relationship of ideology/ownership axis, and analy-
zed within the related content variety factors. Findings and Results: What is clearly seen in 
the findings of the work is that the ownership structure and ideological line of the newspapers 
have the undeniable share for framing of the news. In the period concerned, it has been found 
that the right-oriented conservative media, producing content, which overlaps with the rhetoric 
of political power, has quite often included the “positive” news, related to the “Committee of 
Wisemen”, for the “negative” events such as protests, they set the discourse positively about 
the committee in the point of communicating them. It can be stated that the newspaper was 
mostly in search of the balance in the process was Hürriyet; because while the expectations 
of the audience is taken into consideration on one side and Arzuhan Doğan Yalçındağ among 
the shareholders and managers of the holding, which the newspaper was affiliated with, on the 
other side, the editorials are directly and/or indirectly pressured on the basis of the ownership. 
It has also been observed that the discourse was not sharpened when the news headlines are 
examined by not ignoring that this factor has also had the share in the high acceleration of news 
articles. In this process, when the ideological line and the reader profile are taken into conside-
ration, although its systematic maintenance of the negative attitude against the committee in the 
news contents of the Cumhuriyet newspaper to be able to be clearly analyzed, was the expected 
result, it is worth noting to go to the communication channel of contradictions in the committee 
and the criticism and protests directed against the committee instead of the direct criticism. The 
results that come out in accordance with the literature part of the study outside these points are 
as follows. Although either the cultural industry concept of the Frankfurt School, which is in a 
critical stream, or the para-social interaction concept of the Chicago School, which is in the ma-
instream, shows great differences within the scopes of goals, objectives, methods and ideology 
among them, it has been observed that one of the conclusions, which both of them reached, was 
a unifying matter: This matter is also that they attribute the importance to media actors, which 
are defined as “famed”, because of their influencing power to the masses manipulatively. To-
gether with putting the differences of the four newspapers aside, it seems that it has been given 
the weight to news in a confirming nature of this approach. In the news about the committee, 
dispersed in seven regions and consisting of 63 members, generally, along with that it has been 
considered that the discourses of members who are famous in the sound and performing arts 
and recognized by large masses are found to be worthy of higher level than the academicians, 
who are expected to have more information about the subject, was the most prominent finding 
of the study, it is seen that the opponent political actors has often oriented criticism to the com-
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mittee over these “fame” also to take part in the media. In conclusion; it should be embraced 
“Committee of Wisemen” in two groups. First of these is the members, who have the academic 
background, necessary for the formation of the technical infrastructure and the reporting of the 
obtained data. In the second group, there has been the “famous people”, whom the political 
power invited to the committee to reach the broad masses of people and to raise awareness and 
support about the issue; it can be contemplated as the interaction enhancer- when considered 
from the mainstream perspective of the relevant group, as the instrumentalized-elements when 
it is evaluated in a critical context for the mass consumption of the culture.
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CAPTURE THE MOMENT, AND THEN CAPTION IT!: INTERNET-
MEDIATED CAPS PHENOMENON IN TURKEY (1)

ALTYAZILI DİJİTAL RÜYALAR: TÜRKİYE’DE  
İNTERNET-ORTAMLI CAPS AKIMI

Çağrı YILMAZ
Anadolu University, Faculty of Communication Sciences, Department of Cinema and Television,  

Eskişehir / Türkey

 Öz: Capsler, son on yıllık süreç içerisinde sanal âleme 
damgasını vurmuştur. Çevrimiçi olduğumuz her an, 
çoğunlukla eğlence ve mizah amacıyla bir araya geti-
rilmiş görsel ve yazılı unsurların birleşimi olan caps-
lerle karşılaşmaktayız. Anonim olarak ya da bir ru-
muzla üretilen ve internet ortamında yayılan capsleri 
günümüzde, popüler sosyal ağlarda, sanal günlükler-
de, forumlarda ve hatta Türkiye’deki basılı medyanın 
web sitelerinde bile görebilmekteyiz. Bununla birlikte, 
capslerin Türkiye’de göz ardı edildiği ve neredeyse 
yok denecek kadar az çalışıldığı görülmektedir: Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nin resmi 
web sitesinde yapılan taramada capsler üzerine bir tez 
bulunamadığı gibi Dergi Park Akademik veri tabanında 
ve Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştır-
maları Dergisi’nde bu konuya ilişkin birer makale sap-
tanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de sanal mecralarda 
oldukça popüler olan capsler üzerine bir tartışma ve 
içinde bulunduğumuz dijital çağda neden popüler hale 
geldikleri üzerine fikir yürütülecektir. İlk olarak, ulus-
lararası alanyazın tanıtılacaktır. İkinci olarak, günü-
müzde çeşitli dijital platformlar ve akıllı cihaz uygula-
maları caps üretme olanakları sunsa da Türkiye’de caps 
akımını başlatması yönüyle önem taşıyan incicaps.com 
adlı siteye odaklanılacaktır. Son olarak, dünyada ‘İn-
ternet meme’leri’ olarak bilinen, kullanıcılar tarafından 
oluşturulmuş içerikler olarak capslerin temel özellikleri 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Caps, İnternet meme’leri, İnci-
caps, Kullanıcının Oluşturduğu İçerik, İnternet-Ortam-
lı/Aracılı İletişim

Abstract: Caps phenomenon has made its mark on 
Turkish digital spheres in the last decade. We encounter 
caps, simply an amalgam of visual and textual com-
ponents pieced together mostly for fun and humour, 
anytime we are online: They are anonymously, or with 
a nickname, generated and propagated across several 
websites ranging from social networking sites, blogs, 
forums to online web sites of daily Turkish newspapers, 
and so on. However, caps seem to be overlooked and 
understudied in Turkey: On official website of Thesis 
Center of Council of Higher Education , no thesis upon 
caps phenomenon was found, and in search of articles, 
only one (Karataş and Binark, 2016: 426-488) partly 
related to it was identified on Dergi Park Akademik, 
and another on International Peer-Reviewed Journal 
of Communication and Humanities Research (Bozkuş, 
2016: 540-565). In this paper, I aim to discuss photo-
based caps trend in Turkey in pursuit of probabilities 
of why they have been popularized in our digital age. 
First of all, I will introduce the international literature. 
Secondly, I will fix my attention to incicaps.com, the 
founding father of caps in Turkey even though various 
digital platforms and apps provided by smart gadgets 
enable users to generate caps today. Finally, I will put 
what primary attributes caps, known as ‘Internet me-
mes’ across the globe, as user-generated contents medi-
ated in process of communication possess.

Key Words: Caps, Internet Memes, Incicaps, User-Ge-
nerated Content, Internet-Mediated Communication

(1)  Correspondent Author: Çağrı YILMAZ, Anadolu University, Faculty of Communication Sciences, Department 
of Cinema and Television, Eskişehir / Turkey, cagri_yilmaz@anadolu.edu.tr, Geliş Tarihi / Received: 12.05.2017,  
Kabul Tarihi / Accepted: 02.06.2017,    Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Literatür / Research - 
Literature) Etik Kurul Raporu: Yok – None of Ethics Committee) 

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.02

UHİVE ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCH



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:372 K:426
 (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)

221

INTRODUCTION

With the advent of the Internet, nothing has 
just been the same as before: The ubiquitous 
Internet  has paved the way for the affordanc-
es of augmented accessibility to vast amount 
of information and data involved by multiple 
digital platforms via digital devices that we 
carry in our pockets, and has allowed us to 
control and maintain sophisticated commu-
nication practices by accessing to multiple 
services in one device, e.g. tablets, smart 
phones, wearable technologies etc., through-
out everyday life (Lomborg & Bechmann, 
2015: 2). Once restricted, boundaries of time 
and space have been extended, and physical 
distances have been collapsed, both of which 
have allowed users to reach for various modes 
of information –audial, visual, textual and/or 
verbal– in a flux, and in return, widely in use. 
As the everyday life has become more and 
more saturated with the Internet technology, 
participation has also been mediatized. Us-
ers have been actuated in process of Internet-
mediated communication with unprecedented 
numbers of contents generated on a myriad of 
digital platforms. Associated with all briefly 
discussed up to now, user-driven contents 
have marked a novelty by which visual im-
ages have been creatively manipulated, with 
a caption or not, through remixing, reappro-
priating, and Photoshopping to signify some-
thing new: Internet memes, known as caps in 

Turkey. In what follows, I will introduce a de-
tailed account of meme phenomenon that has 
been under deep scrutiny across the globe.

INTERNET MEME PHENOMENON: 
INTERNATIONAL PERSPECTIVES

Genesis of the Term ‘Meme’

It is, as a first, to be noted that studies upon 
memes on the web highly refer to Richard 
Dawkins’ seminal The Selfish Gene ([1976] 
2006) in which he puts forth a gene-cen-
tred approach to cultural evolution by coin-
ing the term meme, which comes from the 
Greek mimeme abbreviated by Dawkins as 
‘meme’ to sound like ‘gene’. Conceptualized 
as “a unit of cultural transmission, or a unit 
of imitation”, as Dawkins further discusses, 
memes can be exemplified as tunes, ideas, 
catch-phrases, clothes fashions, ways of 
making pots or of building arches, and even 
the idea of God. They replicate, and propa-
gate themselves in the meme pool by leaping 
from brain to brain via a process which, in the 
broad sense, can be called imitation, as genes, 
by leaping from body to body via sperms or 
eggs, do in the gene pool. Being passed on 
to one in altered form as a result of a con-
tinuous mutation, memes compete with one 
another for survival. According to Dawkins, 
fulfilling such a survival value for a meme is 
grounded on three principles: (i) longevity, 
time required for replicators to make copies 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:372 K:426
 (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)

222

of themselves, and thus survive; (ii) fecundi-
ty, speed of replication; and (iii) copy-fidelity, 
accuracy of replication.

Definitions of Internet Memes

With an ever-growing interest, studies on In-
ternet memes have sparked a heated academic 
debate among the scholars, particularly in the 
last two decades. A high volume of studies 
adopting various approaches has been offered 
to understand this cultural phenomenon that 
has emerged in the digital age.

A notable scholar in Internet-mediated meme 
studies, Shifman mainly counts on Dawkins’ 
definition of memes as ‘small units of cul-
ture’ in her studies that focus on memetic 
photos and videos, stressing omnipresence 
of the Internet that facilitates the dissemina-
tion of memes across the web, and proposes 
an array of definitions for Internet memes 
– dynamic entities that spread in response 
to technological, cultural and social choices 
made by people (2011: 189); propagation of 
content items such as jokes, rumours, videos, 
or websites from one person to others via the 
Internet (2013: 362); (a) a group of digital 
items sharing common characteristics of con-
tent, form, and/or stance; that were created 
with awareness of each other; and (c) were 
circulated, imitated, and/or transformed via 
the Internet by many users (Shifman, 2014a, 
2014b). In addition, in some collaborative 

works Shifman takes part in, the essence of 
her definition is kept untouched, and solely 
paraphrased: groups of digital items with 
common characteristics shared, created with 
awareness of each other and distributed on-
line by multiple participants (Nissenbaum & 
Shifman, 2015: 2); pieces of digital content 
[groups of content units] that spread around 
the web in various iterations (Segev et al., 
2015: 417); groups of items sharing com-
mon characteristics of content, form, and/or 
stance, which were created, transformed, and 
circulated by many participants through digi-
tal participatory platforms (Gal et al., 2016: 
1700).

To Davison (2012: 122), an Internet meme 
is a piece of culture, typically a joke, which 
gains influence through online transmis-
sion. Another definition suggested by Milner 
(2012, 2013) is that memes are polyvocal 
amateur media artefacts. He explains ‘poly-
vocality’, in participatory media, means the 
ability to use media to engage with diverse 
texts, and therefore discourses and identities 
(2012: 59). According to Knobel & Lank-
shear (2007: 202), an Internet meme is the 
rapid uptake and spread of a particular idea 
presented as a written text, image, language 
‘move’, or some other unit of cultural ‘stuff’. 
In her Memes and affinity spaces: Some im-
plications for policy and digital divides in 
education, which is heavily grounded on 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:372 K:426
 (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)

223

biology-oriented memetic perspectives, es-
pecially on that of Dawkins, Knobel (2006: 
411) considers Internet-distributed memes as 
a significant dimension of cultural produc-
tion and transmission. Wiggins & Bowers 
(2015) also take a similar approach by, how-
ever, referring to Dawkins’ updated accounts 
on online memes which, as he describes, are 
hijacked versions altered on purpose and 
designed by human creativity and with full 
knowledge of the person who carries it out, 
in lieu of mutating by random chance.1 They 
offer that Internet memes are spreadable me-
dia that are remixed or parodied, a process 
followed by iteration and online dissemina-
tion of them. Coleman (2012: 109) describes 
Internet memes as viral images, videos, and 
catchphrases under constant modification by 
users, and with a propensity to travel as fast as 
the Internet can move them. In an endeavour 
to systematically define memes in their Defin-
ing and characterizing the concept of Inter-
net meme, Díaz & Mauricio discuss memes 
referring to notable memeticists, and propose 
that an Internet meme is a unit of information 
(idea, concept or belief), which replicates by 
passing on via Internet (e-mail, chat, forum, 
social networks, etc.) in the shape of a hy-
per-link, video, image, or phrase, and can be 
passed on as an exact copy or can change and 
mutate by meaning, keeping the structure of 

1 h t tps : / /www.youtube.com/watch?v=GFn-
ixX9edg, Retrieved April 12, 2017

the meme or vice versa (2013: 97). According 
to Burgess (2008: 101), an Internet meme is 
“a faddish joke or practice … that becomes 
widely imitated … to spread and replicate ‘vi-
rally’… via distributed networks in ways that 
the original producers cannot determine and 
control”.  Frank and Kuipers scrutinize online 
memetic disaster jokes circulated across sev-
eral websites after September 11 without em-
ploying the term meme. Frank (2004) points 
to the uptick in photoshops after September 
11 and regards the phenomena as outpouring 
of electronic/online folklore whilst Kuipers 
(2002, 2005) describes those disseminated 
online as cut-and-paste jokes highly gener-
ated through the collage technique.

Attributes of Internet Memes

As the omnipresent Internet has paved the 
way for instant and rapid sharing of contents 
in the digital age, one of the main attributes 
of Internet memes turns out to be their speed 
of transmission (Davison, 2012; Díaz & 
Mauricio, 2013; Veszelszki, 2013). In addi-
tion to high speed of propagation, they can 
be replicated time and again through a copy-
and-paste procedure (Davison, 2012; Díaz & 
Mauricio, 2013; Kuipers, 2002, 2005) by ap-
plying the collage technique (Kuipers, 2002, 
2005), remix (Dynel, 2016; Milner, 2012; 
Shifman, 2011, 2014a; Wiggins & Bow-
ers, 2015), Photoshop (Frank, 2004; Milner, 
2012; Shifman, 2011, 2014a), parodies (Kui-
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pers, 2005; Shifman, 2011, 2014a) mashups 
(Shifman, 2011, 2014a), mimicry and imita-
tion (Dynel, 2016; Kuipers, 2005; Shifman, 
2013, 2014a; Wiggins & Bowers, 2015), and 
overall intertextuality (Shifman, 2014a). Us-
ers utilize various sources, mainly extracted 
from media artefacts, such as pictures, paint-
ings, words, sentences, slogans, commer-
cials, movies, television programs, com-
puter games, ads, rumours, songs, drawings, 
caricatures and so on (Dynel, 2016; Kuipers, 
2002, 2005; Nissenbaum & Shifman, 2015; 
Veszelszki, 2013) to generate digital memetic 
derivatives as part of “(post)modern folklore” 
(Shifman, 2014a: 15) of our age.

Shifman (2013, 2014a) does identify three 
main attributes ascribed to memes (i) a grad-
ual propagation from individuals to society; 
(ii) reproduction via copying and imitation; 
and (iii) diffusion through competition and 
selection. Davison’s (2012: 123) suggestion 
of three components of a meme involving (i) 
the manifestation of a meme – its observable, 
external phenomena; (ii) the behaviour of a 
meme – the action taken by an individual in 
service of the meme, (iii) the ideal of a meme 
– the concept or idea conveyed seems more 
or less to be similar to those proposed by 
Shifman and Knobel & Lankshear. Shifman 
(2013, 2014a) proposes three dimensions 
of cultural items that people can potentially 
imitate as (i) content – referencing to both 

the ideas and the ideologies conveyed by the 
content of a text; (ii) form – the physical in-
carnation of the message, perceived through 
our senses; and (iii) stance –  the information 
memes convey about their own communica-
tion whilst Knobel & Lankshear (2007: 206) 
scrutinizes memes using three general axes 
of analysis found in discourse studies as (i) 
the referential or ideational system; (ii) the 
contextual or interpersonal system; and (iii) 
the ideological or worldview system as repre-
sented by a given discursive move.

An array of studies has dealt genres of Internet 
memes opening up different horizons regard-
ing the issue. First of all, it should be said that 
Internet memes are blend of different sources. 
As Kuipers (2002, 2005) puts, users play with 
genres by combining them, e.g. news events 
with the generic conventions of the computer 
game, the postcard, the karaoke video, the ad-
vertisement or the CD cover. Shifman (2007, 
2014a, 2014b) scrutinizes genres of Internet 
memes in some of her studies by putting In-
ternet memes into different categories. In her 
Memes in Digital Culture (2014a), she elabo-
rately divides genres of Internet memes into 
three groups: (i) Genres that are based on the 
documentation of “real-life” moments (photo 
fads, flash mobs); (ii) Genres that are based on 
explicit manipulation of visual or audiovisual 
mass-mediated content (reaction Photoshops, 
lipdubs, misheard lyrics, recut trailers); (iii) 
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Genres that evolved around a new universe of 
digital and meme-oriented content (Lolcats, 
rage comics, and stock character macros).2 
On the other hand, Wiggins & Bowers (2015) 
put forth that memes themselves stand out 
as a unique genre. To them, memes follow a 
path of genre development featuring stages 
of ‘maintenance’, ‘elaboration’, and ‘modi-
fication’. In maintenance, a meme relies on 
any sort of spreadable media. In elaboration, 
the spreadable media are developed into an 
emergent meme with an alteration of the giv-
en media. Finally, in modification, emergent 
meme is manipulated through remix, imita-
tion, Photoshop and so on, and disseminated 
across the web, evolving into a ‘meme’ in a 
mediated-communication process.

Literacy is a multidimensional term which 
plays a significant role in both generating and 
making sense of memes for a “digitally liter-
ate netizen” (Shifman, 2014a: 23). To begin 
with, literacy is indisputably required in that 
one needs to master “transformative media 
processes –how to Photoshop, how to anno-
tate with text, how to play with language and 
image to create innovative artefacts” (Milner, 
2012: 32-33) as well as “audio mixing and/
or video remastering” (Knobel, 2006: 424), 
that is to say, to be technologically proficient 

2  See 99-118 in Shifman’s Memes in Digital Culture 
(2014) for detailed information on genres of 
Internet memes.

and ‘savvy’ within a range of online spaces 
and practices” (ibid, 2006: 423), on one hand. 
On the other hand, one should also be literate 
enough to make ‘meaning’ of texts that are 
produced, received, distributed, exchanged 
etc., via digital codification (Lankshear and 
Knobel, 2006: 17). This twofold feature of lit-
eracy is what Milner (2012: 33-34) suggests 
as “‘transformative literacy’ which means the 
ability to not only read media texts, but also 
reappropriate and reapply them in creative 
new ways”.

The term vernacular expands the scope of dis-
cussions on digital literacy. In discussion of 
vernacular, I introduce two lexical meanings 
of the word so that discussions on it could be 
better understood: (i) the language or dialect 
spoken by the ordinary people of a country 
or region; (ii) the terminology used by people 
belonging to a specified group or engaging 
in a specialized activity3. Online communi-
ties tend to make up their own language like 
a property shared commonly, which is de-
scribed as “netizen vernacular” by Shifman 
(2013, 2014a, 2014b). A diverse range of 
vernacular expressions – deliberate language 
mistakes, abbreviations and acronyms, pecu-
liar vocabulary (Dynel, 2016: 662) – could 
be negotiated vis-à-vis communities’ choice. 
Such a “community-specific meme literacy” 

3 https://en.oxforddictionaries.com/definition/
vernacular, Retrieved April 10, 2017
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(Nissenbaum & Shifman, 2015: 11) not only 
differs a given community from the mass but 
also helps develop a sense of community as 
well as of belonging. This deviation from the 
mass is offered as “vernacular web” by How-
ard, an approach to vernacularity that distin-
guishes it from the mass, the official, and the 
institutional (2008: 194). Deinstitutionalised, 
the vernacular now opens up new potentiali-
ties of creativity in regard to user-generated 
digital contents: ‘Vernacular creativity’, as 
Burgess (2007) defines, is a way of looking 
at everyday cultural production that makes 
sense in the context of contemporary trans-
formations in culture and the new media tech-
nologies (2007: 29). According to Burgess, 
vernacular creativity is neither elite and insti-
tutionalised; nor extraordinary or spectacular, 
but rather is identified on the basis of its com-
monness (ibid, 2007: 32).

CAPS CULTURE in TURKEY

A Phenomenon Reveals Itself: Caps Mani-
festo

An “express path” (Shifman, 2013; 2014a) 
of Internet-mediated humour, incicaps.com 
represents one of the most “productive bee-
hives” (Kullar & Inci, 2015: 79) in Turkey, 
as the pioneers of this phenomenal trend ut-
ter in their manifesto-like book, co-written 

by Umut Kullar and Serkan İnci – İnci Caps: 
Kutsal Mizah Kırbacı (2015).4

The book opens with a remark: “Social me-
dia make laugh” (Kullar & İnci, 2015: 9). The 
authors state that humour always represents 
the life itself, and motives embedded in the 
essence of events within life, stressing the 
shared commonality and universal power of 
humour (ibid, 2015: 23). What they aim, they 
declare, is “to make a big family by mak-
ing people laugh and entertain” (ibid, 2015: 
153). Indispensable and free of charge (ibid, 
2015: 76), an idealized sense of “subliming 
humour” (ibid, 2015: 24) developed through 
Internet-mediated caps has undeniably been 
flourishing as an act of “networked collectiv-
ism” (Baym, 2007) for a decade in Turkey. 
Incicaps saliently stands out like a cyber re-
public where users seem to have developed 
a sense of community: shared norms5 that 
the users are supposed to obey to; a common 
sense of Internet-mediated humour created 
with the affordances provided by the Internet 
and computer-based devices that not only al-
low one to generate contents sitting in front 
of a desk but also enable such a production 
process even when one is mobile, that is, by 
portable computer-based devices, e.g. smart 

4 The book is not published in English. I myself 
unofficially suggest a translation for the book title: 
“Inci Caps: Whip Of The Blessed Humour”

5 A detailed account of the issue will be dealt in the 
next section.
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phones and tablets, does one have an oppor-
tunity to generate caps by help of a plethora 
of apps dedicated to caps production; and 
a “polyvocal” (Milner, 2012; 2013) digi-
tal sphere where users express their beliefs, 
ideologies and opinions freely via caps. All I 
have discussed here is underpinned by caps-
ers who believe in “the power of interactiv-
ity” (Kullar & İnci, 2015: 15) and that the age 
of interactivity promoted by the affordances 
of new technologies have offered more lib-
erties (ibid, 2015: 21). What is more, they 
seem to be tied to the belief that humorous 
skills of capsers are invaluable in that they 
can directly communicate with other internet 
users” (ibid, 2015: 18). This passionate be-
lief can be esteemed from a standpoint that 
capsers are in a struggle of self-expression 
via caps by which they can closely contact 
with others not only for fun but also for trans-
mitting messages conveyed through contents 
they generate. Besides, encouraged for civic 
engagement in a “participatory culture” (Jen-
kins et al., 2007) of common interests shared, 
e.g. entertainment, sense of belonging, self-
fulfilment, self-expression etc., all contribu-
torily enhancing a sense of community, caps-
ers generate caps projecting “any significant 
influence on or impression of societal consid-
eration upon things”6 (Kullar & İnci, 2015: 

6 Here, it should be noticed that caps set, and are set 
by, the agenda: The twofold attribute of caps is that 
any political, social, cultural or economic issue 

15)7. The spectacle likewise get involved in 
this very process of mediated communica-
tion, with an awareness heightened by deriva-
tive works that could open up new horizons 
for interpretation of cases and events from dif-
ferent angles, laced with humour. 

Incicaps community has creatively made up 
a unique jargon, as an integrated part of their 
vernacular, a reminder of Burgess’ (2007) 
“vernacular creativity”. Words they have 
coined are not officially used in spoken and 
written language in Turkish on a daily basis: 
‘panpa’ (pal, buddy); ‘şuku’ (like) and ‘çügü’ 
(dislike); ‘şukusal’ (likability); ‘gammaz bu-
tonu’ (rat-on button)8 ‘item’ (as in English, 
which, however, signifies something proto-
typical or stereotypical in their vernacular); 
‘awk’9, ‘editlemek’ (to edit, as in English), 

highly influences contents of caps whereas today, 
caps phenomenon is being increasingly covered by 
the mainstream media, and news items about it are 
headlined on home pages of their websites.

7 In parallel with this, Kullar and İnci draw attention 
to “the opportunity of pluralism” (2015: 80) that 
serves for “a variety of outlooks on humour” (2015: 
19), which reminds us Milner’s “polyvocality” 
(2012, 2013), and clarify that cultural diversities 
between capsers can be overcome by ‘a sense of 
humour not discriminative but connective’ (2015: 
19), and put a strong emphasis on the notion 
of ‘acting together’, as part of a ‘networked 
participatory culture’.

8 Click it to report inappropriate/abusive content.
9 Popularized recently in Turkish Internet dialect, 

‘amk’ is the abbreviation of a swearword in Turkish, 
which means ‘fuck you’ in English. As capsers are 
prohibited to publicly swear on incicaps.com, they 
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‘ferre’ (porn). In this respect, they object to 
firing arrows of criticism of cacology and 
loanwords included into their vernacular, as 
well as of that they are poorly imitating 9Gag, 
admitting being inspired of other languages 
and websites, with a touch of cultural trans-
formation, though:

When Inci Caps decided to propagate caps 
online across the country as an instrument of 
humour, it, of course, got impressed by oth-
er social networks of the same kind on the 
Internet. Nevertheless, the idea of cloning 
American humour and transferring it directly 
to social networks was never passed through 
the minds. Moreover, concerning the fact we 
do not act as sensitive as Turkish Language 
Association as to why we name our photo-
based derivatives circulating around incicaps.
com as ‘caps’ should not be making a fuss of 
embracing it as it is (Kullar & İnci, 2015: 50).

Incicaps: Architectural Structure of a 
Meme Hub10

According to whois.com.tr, a domain name 
server, incicaps.com was launched on June 
6, 2010 by Serkan İnci.11 It is a vibrant on-

modified it as ‘awk’ in accordance with the site 
rules to avoid being punished as clearly explained 
earlier.

10 In the simplest term, a “meme hub” (Shifman, 
2014a; Nissenbaum & Shifman, 2015) is where 
users generate and share memetic derivatives 
online.

11 The exact date when the site was created is unstated 

line destination which houses ten thousands 
of users12 who act in a sense of community. 
It is also a forum in which users are enabled 
to “curate” (Potter, 2010) their photo/video/
gif-based memetic works for exhibition. On 
the site, users can like/dislike and comment 
on these Internet-mediated artefacts; to initi-
ate a discussion thread on boards so as to ex-
change ideas; and to send and receive instant 
messages. Its official pages on leading social 
networks such as Facebook1314, Twitter15, and 
Instagram16 are followed by millions. Sta-
tistical data prove that incicaps, with its fan 
pages visited by millions, is a “‘humour hub’, 
a large, dynamic repository of visual and ver-
bal humour about various topics” (Shifman, 
2007; Shifman & Blondheim, 2010)17.

Incicaps is divided into a variety of boards: 
(i) a caps feed; (ii) a bar for searching threads; 
(iii) notifications; (iv) a tab linked to initia-
tion of a new thread; (v) a tab which allows 
users to produce caps (See Figure 1); (vi) a 

on the site.
12 http://www.incicaps.com/istatistikler/, Retrieved 

May 10, 2017
13 https://www.facebook.com/pg/incicapsfan/

likes/?ref=page_internal, Retrieved May 10, 2017
14 h t tp s : / /www. facebook .com/pg / inc i caps /

likes/?ref=page_internal, Retrieved May 10, 2017
15 https://twitter.com/incicaps/, Retrieved May 10, 

2017
16 https://www.instagram.com/incicaps/, Retrieved 

May 10, 2017
17 In addition to, ‘visual’ and ‘verbal’, I also offer 

‘textual’ or ‘written’.
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tab which serves to upload caps; (vii) sta-
tistics of the site; (viii) top stories; (ix) pri-
vate messaging feature; (x) my profile; and 
(xi) academia in which users are allowed to 
exchange ideas by opening new threads un-
der the related headings, ranging from guid-
ance for newbies, ideas for caps/vcaps (video 
caps) producing, Photoshop, video programs 
to agenda/news, chit chat, music, online/pc/
console games, science/philosophy, and cul-
ture/art/history.

incicaps has its own constitution18 issued with 
laws including (i) no adult/violent content; 
(ii) no violating privacy (e.g. divulging per-
sonal photographs, links of personal accounts 
etc.); (iii) no any act of aggression against the 
third parties (e.g. insulting Atatürk, statesmen 
etc., discriminative content/discourse regard-
ing language, religion, ethnicity etc., fanati-
cism, hooliganism); (iv) no implicit profane/
vulgar/abusive language; (v) no plagiarism; 
(vi) no commercial content; (vii) no fake ac-
counts; (viii) no flooding; (ix) no campaign 
to one’s (dis)advantage (e.g. ‘see my latest 
caps’, ‘I liked yours, so you do mine’, liking 
or disliking on purpose, canvassing in a caps 
contest etc.); (x) no initiation of a thread of 
no significance/sense/use; (xi) no any sort of 
harassment (by private messaging, irritating 
comments or disregarding/defaming/discred-

18 http://www.incicaps.com/akademi/konu/44838/, 
Retrieved May 01, 2017

iting one’s personality)19. Upon any violation 
of these provisions is a sanction –either by 
temporary or permanent deletion or degrada-
tion of the profile– applied.

Figure20 1. A Caps Template. Phases of Caps-
Producing: (1) An image, from either web or 
electronic devices (PC, tablet, smart phone 

19 In Inci Caps: Kutsal Mizah Kırbacı, Kullar & 
Inci (2015: 19) speculate that a sense of humour 
developed through caps can shatter a lot of taboos. 
However, to them, breaking taboos does not 
necessarily mean that they dare transgress “delicate 
issues like pornography, violation of privacy and 
personal rights or humiliation” (ibid, 2015: 35). 
They claim they do not intend to censor capsers, 
rather prevent them from taking illegal actions 
and violating legal boundaries (ibid, 2015, p. 44). 
Besides, such a mechanism of self-censorship is 
required not to suppress capsers but “to keep their 
identities in secure, especially those of underage 
newbies (ibid, 2015: 45).

20 http://www.incicaps.com/yap/
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and so on), is uploaded on the site by clicking 
on the dark circle. (2) It is framed (by clicking 
the tab top on the right which allows caps-
ers to reposition, juxtapose, change or delete 
images). (3) Text the message on the red line 
(an idiosyncratic form intrinsic to caps). (4) 
For adding further images and texts, click the 
grey tab bottom on the left. (5) Create and up-
load the caps on the site by clicking the green 
tab bottom on the right.

Figure21 2. The man hanging Turkish flag on 
balcony – Turks are fond of their flag. They 
fly their flags, hang them on balconies or win-
dows whenever they feel they need to, with 
patriotic feelings: to celebrate a special oc-
casion (e.g. national days, commemorations, 
a win for Turkish national teams or athletes 
etc.); to condemn terrorism or as a duty of 
respect for a martyr; or to commiserate with 
those on (natural) disasters, accidents and 

21 http://www.diken.com.tr/bayrak-asan-amca-
behcet-hastasiymis-fotograflarini-cogunlukla-
goremiyor/

so on. In 2013, a man did it so upon Recep 
Tayyip Erdogan’s call to hang Turkish flags 
on balconies and windows at a meeting, 
and something unexpected happened. This 
middle-aged Turkish man hanging Turkish 
flag on balcony featured in a photograph 
was widely popularized among capsers who 
generated a high volume of derivative works 
Photoshopped or remixed. The-man-hang-
ing-flag-on-balcony theme was recurrently 
iterated on a variety of contexts, for differ-
ent purposes, and was spread across the web: 
In some of the caps, he appeared to be out 
of context, and he was relocated in fictional 
contexts. His presence was reappropriated to 
complete other missions undone yet whilst in 
some, the intent of action, deconstructed for 
reconstruction of new significances, was ma-
nipulated.

Captioned Digital Dreams in Cyber World: 
The Conceptualization of Caps

In the last decade, caps have received consid-
erable attention from Turkish Internet users, 
and its presence has dramatically increased 
in users’ living environment of cyber spaces. 
Unlike the conceptualization negotiated by 
scholarly endeavours worldwide to define the 
phenomenon as (Internet-mediated) meme, it 
was somehow popularized and propagated 
as caps in Turkey, led by incicaps.com. It is 
highly likely that caps must have been con-
noted from the English word caption, “a joke 
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that is printed underneath a humorous draw-
ing or photograph”22, probably shortened as 
cap-, appended with the suffix -s at the end 
in process of derivation, and modified for its 
Turkish usage. Capser (Kullar & Inci, 2015: 
44), a term derived from caps, is used to 
identify those who are engaged in generating 
Internet-mediated caps. Besides, ‘mizahşör’ 
(Kullar & İnci, 2015: 85), a creative neolo-
gism derived from Turkish ‘mizah’ (humour) 
and ‘silahşör’ (musketeer), is also employed 
to describe the performer23. Capsers can thus 
be considered as “those who use their sense 
of humour as a gun” (Yılmaz & Özdemir, 
2016: 222). After all, a question arises: How 
should a caps be defined? I should note that 
as user-generated digital artefacts, the logic 
of caps is not different from that of Internet-
mediated memes. They are user-generated 
memetic derivatives that were introduced as 
‘caps’ to Turkish digital spheres. However, 
international conceptualization does not seem 
to work out well because the phenomenon 
has been known to be ‘caps’, and the concept 
‘meme’, along with its biological reference 
deeply rooted to Dawkins’ suggestion afore-
mentioned,  does not seem to fit as to how it is 
perceived in Turkey. It is therefore plausible 

22 http://www.macmillandictionary.com/dictionary/
british/caption_1, Retrieved May 01, 2017

23 Even though I do not intend to create neologism, 
let me try to offer an English version of this Turkish 
neologism: ‘husketeer’.

to call it ‘caps’ for its own sake rather than 
‘meme’, cognitively impenetrable to Turkish 
sense of the phenomenon.

  

Figure24 3. An intertextual interpretation of 
the theme remixed with Bob Ross: The Joy of 
Painting, televised on Turkish national chan-
nel TRT 2 in 90s was highly popular, and a 
generation grew up by watching his magical 
talent and paintings. In here, Ross seems to 
paint our man with Turkish flag, and his quote 
“Maybe in our world, there lives a happy lit-
tle tree over there” is playfully and whimsi-
cally modified and then captioned: “Maybe 
in our world, there is a Turk hanging a flag on 
balcony of his house over there”.

24 http://68.media.tumblr.com/0ac8affc1a369ae22a1
d468a57ef261f/tumblr_o9fsj3rIxj1ujmvy2o1_500.
jpg
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Figure25 4. “When Jamala’s entry with Turk-
ish lyrics won Eurovision…” (Caption). No 
sooner had Ukrainian singer Jamala won 
Eurovision Song Contest in 2016 than the 
man hung a Photoshopped Eurovision heart-
shaped Turkish flag on balcony to celebrate 
the victory as a sign of nationalism.

25 http://www.incicaps.com/c/52zpl9155/

Figure26 5. A Photoshopped fictive reality re-
flecting a Turkish practice of everyday life: 
The man hangs out the washing this time. 

26 http://www.incicaps.com/c/e7t16d5dg/
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Figure27 6. What if the man finds out upon 
news that the centre of the Earth is Çorum, a 
mid-Anatolian city? Another funny iteration 
of a different situation.

             

27 http://www.incicaps.com/c/vad41sr52/

Figure28 7. & 8. The man seems to be relo-
cated in two distinct settlings in both figure: 
In the first, in Presidential Palace, and in the 
latter, in an anti-coup rally held in Yenikapi 
meeting area, Istanbul, in 2016. 

Consequently, I shall offer a definition –not 
much different from that of Internet memes, 
though– of caps: A caps is

(i) an Internet-mediated artefact of “cyber 
humour” (Shifman, 2007), which is 

(ii) assembled with visual and textual com-
ponents, and 

(iii) whose production and dissemination 
across the web are facilitated by the af-
fordances of cutting-edge technologies 
–led by the Internet and computer-based 
smart gadgets– that enable users to ma-
nipulate, Photoshop, and remix visual 
components integrated with the textual 
for sake of novel significances. 

(iv) It can also be regarded a narrative form 
in today’s digital culture: Visual contents 
from various media ranging from films, 
television shows/programs/series, news 
items, to caricatures, paintings, pictures, 
drawings and so on can be exploited to 
establish this narrative, captioned with 
written contents. A quick shift in genres 

28 http://www.incicaps.com/c/mmzp3kvkj/; http://
www.incicaps.com/c/m6bt15ps5/
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can be easily carried out relying upon the 
digital affordances, as mentioned above, 
which makes caps postmodern pieces of 
digital culture: In an intertextual journey, 
miscellaneous contents borrowed from 
a variety of genres are reinterpreted and 
pieced together in cyber world where re-
gimes of time and space are eroded and 
overcome. The journey through the past 
is what makes caps “documentary, a body 
of intellectual and imaginative works in 
which human thought and experience are 
variously recorded”, and back to today, it 
is what makes caps cultural artefacts that 
“implicitly manifest a particular way of 
life and ordinary behaviour” (Williams, 
1998: 48). In this regard, caps are a way 
of telling stories regarding the past and 
today not only by “contributing to the 
set of ideas around which communities 
gather and act” (Nissenbaum and Shif-
man, 2015: 3) and thus shaping the mind-
sets of individuals but also by function-
ing as a projector of how we sense(d) and 
perceive(d) things. 

(v) Caps sometimes parody or lampoon pre-
existing texts simply for fun or to take 
critical stance against events, persons or 
things in a deconstructive manner where-
as they could also serve to reinforce the 
established, and thus reconstruct them. 
They act as a catalyst for self-expression 
of opinions, thoughts and emotions. On 

the other hand, with a holistic approach, 
it can also be asserted that each individ-
ual perspective and discourse embedded 
in any caps as a single unit may be re-
vealing an understanding of culture (e.g. 
beliefs, language, traditions, conventions 
etc.), politics, economy, and society re-
garding Turkey, and convey an ideology 
to some extent.

(vi) Caps mostly employ a playful, sarcas-
tic language which is entertaining even 
when criticizing.

(vii) Capsers are supposed to be digitally 
literate: Their derivatives reveal them-
selves that caps are neatly interwoven 
with separate visual components remixed 
for making further meanings, and caps-
ers, within this regard, are apparently 
cognizant of how to manipulate the vi-
sual by Photoshop and other photocom-
position techniques.

FUTURE PROSPECTS

I offer this study in the belief that I can in-
troduce Turkish caps phenomenon, Internet 
memes as known in international literature, 
and contribute to online meme studies in Tur-
key, quite few compared to international lit-
erature, in order to arouse interest in the field. 
I also believe that the study will present a 
humble touch to international Internet meme 
studies with a new colour to the spectrum of 
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Anglo-American perspectives. Finally, I will 
offer future prospects for further studies on 
caps:

 Quiddities and attributes of caps can be 
further examined to put common features 
shared by these digital artefacts.

 Genres of caps, if available, can be scru-
tinized in depth by taking international 
perspectives regarding Internet meme 
genres into consideration and comparing 
and contrasting them with premade clas-
sifications.

 Caps can be discussed to seek for its eco-
nomic, political, social and cultural im-
plications.

 Caps can be handled within the nexus of 
local and global, bearing the term ‘glo-
balization’ in mind. Furthermore, how 
other cultures, as in the case of Turkish 
incicaps.com, domesticate the phenom-
enon is a question of which answer is 
awaited to probe.

 Caps can be dealt in terms of ‘netiquette’, 
that is ethics of the Internet, as to wheth-
er they may violate privacy and personal 
rights, regulations and rules of institu-
tions, and laws.

 Online or offline interview-based stud-
ies can reveal ‘why’ one produces caps, 

shedding light on users’ actual intentions, 
motives, standpoints, emotions and so on.
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HRANT DİNK SUİKASTININ TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU (1)

THE PRESENTATION OF HRANT DINK’S CONSPIRATORIAL IN 
TURKISH PRESS
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 Öz: Dünyaya, egemen ideolojik bir sistem hâkimdir. 
Bu sistem, aile, eğitim, medya gibi devletin ideolojik 
aygıtlarıyla hegemonya yaymaktadır. Hegemonya, 
egemen söylemin çıkarı için oluşturulmuş olan bir ol-
gudur ve özneler arasında hayat bulmaktadır. Egemen 
söylem, medyada çıkan haberlere müdahale ederek 
onların nasıl işleneceğine karışmaktadır. Medya ise, 
egemen söylemi üreterek sisteme hizmet etmektedir. 
Özneler, medya aracılığıyla üretilen egemen söylemin 
etkisinde kalmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
Hrant Dink’in suikast haberlerinin gazetelerde nasıl iş-
lendiğini analiz etmektir. Çalışmada, Güneş, Hürriyet, 
Yeni Şafak ve Evrensel gazetelerinin suikast sonrasın-
da çıkan gelişmeleri sayfalarında nasıl temsil ettikleri 
incelenmiştir. Gazetelerin 20 günlük sayıları incelene-
rek konu sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Van 
Dijk’in söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç: 
Genel itibariyle bakıldığında, gazetelerin Dink suikastı 
ve sonrasında ortaya çıkan olaylara bakış açıları, kendi 
ideolojileri ya da yayın çizgileri ve egemen söylemin 
isteği doğrultusunda olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hrant Dink Suikastı, Egemen Söy-
lem, İdeoloji, Söylem Analizi

Abstract: A privailing system is dominating the world. 
This system is spreading hegemony through family, 
education, and press, which are the ideological means 
of the government. Hegemony is a fact which is created 
for the sake of the dominant discourse and it enters life 
through individuals. Intervening the news in press, the 
dominant discourse is interfering with how the news 
will be treated of. Press, on the other hand, is serving 
the purpose of the system by creating the dominant dis-
course. Aim: The purpose of this study, the news of 
Hrant Dink’s conspiratorial analyze to how are hand-
led in newspapers. In study, some mass media such as 
Güneş, Hurriyet, Yeni Şafak and Evrensel had be stu-
died as to how they reflect the developments in their 
columns. The topic had be limited to 20 day period of 
these daily papers. Method: The Discourse Analysis 
method by Van Dıjk had be used in this research. Re-
sults: All in all, it has been clear that the attitude of 
newspapers to the assassination and the news after it is 
in alignment with both their ideologies and the domi-
nant discourse’s demands.

Key Words: Hrant Dink Assassination, Dominant Dis-
course, Ideology, Discourse Analysis
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GİRİŞ

İdeoloji, hegemonya, rıza üretimi, bilinç 
yönetimi gibi kavramlar arasında koparı-
lamayacak bir bağ bulunmaktadır. Bu kav-
ramlar, egemen gücü zirveye oturtarak, 
egemen söylemin özneler arasında yeniden 
üretilmesini sağlarlar. Bu durumda egemen 
söylem dışında sapkın (aykırı) olarak kabul 
edilen söylemlerin özneler tarafından ka-
bul edilmesi engellenir ve bu sapkın söy-
lemleri kabul edenler toplumdan dışlanır. 
Görünüşte bu engelleme ya da dışlamayı 
yapan belli bir grup göze çarpmamaktadır. 
Çünkü en baştan beri oluşturulan hegemon-
ya ortamında sunulan egemen söylemleri, 
toplumun hemen hemen tüm öznelerinin 
kabullenmesi sağlanmış, böylelikle ege-
men söylemin savunuculuğu sadece tek 
bir gruba değil tüm öznelere verilmiştir. 
Söylemin üretilmesi noktasında ideolojik 
aygıtların tümünün etkisinin olduğu bilin-
se de, içinde bulunulan yüzyılda en büyük 
etkiyi sağlayan aygıtın medya (basın) oldu-
ğu kabul edilmektedir. Medya, bu gücünü 
ister görsel ister yazınsal araçlarla, küresel 
bir köye çevirdiği dünyanın her tarafındaki 
öznelerin evlerine girerek başarmaktadır. 
Medya, sunduğu materyallerle (yazı dizile-
ri, programlar vs.) özneleri, kendi ideolojisi 
doğrultusunda düşünmelerini sağlamakta 
ve böylece onları istediği gibi kontrol ede-
bilmektedir. Sahip olduğu güçle medya, 

genel doğru ve yanlışlar oluşturmakta ve 
bunların savunulmalarını sağlayarak özne-
lerin genelini kendine bağlayabilmektedir. 
Bu tür şartların hâkim olduğu bir durumda, 
ideolojik söylemin yeniden üretimi nokta-
sında basının olaylara nasıl yaklaştığı yani 
egemen söyleme muhalif bir tarzda mı yok-
sa kabullenen tarzda mı yaklaştığı temel bir 
problem olmuştur. Ayrıca basının haberleri 
kendi yayın çizgisi ya da ideolojisi doğrul-
tusunda oluşturması ve buna göre haberlere 
sayfalarında yer vermesi de ayrı bir prob-
lem kaynağı olarak gözükmektedir. 

Bu çalışmada; Hrant Dink Suikastı’ndan 
sonra inceleme kapsamına alınan süreç-
teki gelişmelerin farklı ideolojilere sahip 
gazeteler tarafından nasıl bir söylem üre-
tilerek temsil edildiği ve hangi açılardan 
ele alındığının irdelenmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca gazetelerin haber metinlerine kendi 
ideolojilerini yansıtıp yansıtmadıkları da 
çalışmanın amaçları arasında bulunmakta-
dır. Çalışmanın; o dönemde ‘Sözde Ermeni 
Soykırımı Tasarısı’nın en çok gündemde 
olduğu bir dönemde öldürülen Ermeni Ga-
zeteci Hrant Dink Suikastı ile ilgili olma-
sı önemini artırmaktadır. ‘Biz’ve ‘onlar’ 
kavramının tartışıldığı bir ortamda ötekini 
temsil eden Dink’in, suikastının ve sonrası-
nın gazetelerdeki temsilini ortaya çıkarmak 
açısından çalışma önem taşımaktadır. Ça-
lışmanın sınırlılıkları değerlendirildiğinde; 
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basının Hrant Dink suikastına nasıl yak-
laştığını ortaya koymak için, evren olarak 
kabul edilen tüm ulusal basının içerisinden 
örneklem olarak dört gazete ele alınmıştır. 
Genel yayın çizgileri ve savundukları ide-
olojilere göre seçilen söz konusu gazete-
ler ise; o dönem milliyetçi bir çizgisi olan 
Güneş, diğer gazetelere oranla daha ılımlı 
bir yapıya sahip, liberal eğilimli bir gazete 
olan Hürriyet, muhafazakar kimliği daha 
ön planda olan Yeni Şafak ve Kürt solu çiz-
gisi daha ağır basan Evrensel gazeteleridir. 
Suikast sonrasında olayla ilgili haberlerin 
en çok 20 Ocak ve 10 Şubat 2007 tarihleri 
arasında gazetelerde yer alması nedeniyle 
gazetelerin suikasttan sonraki bu tarihler 
arasındaki 20 günlük sayıları incelenmiş-
tir. Bu 20 günlük sürecin seçilme nedeni, 
suikast olayının daha yeni meydana gelmiş 
olması ve böylelikle suikasttan sonra olayla 
ilgili haberlerin arka arkaya en çok bu dö-
nemde gündemde yer almış olmasıdır. İnce-
lenen gazetelerde çalışma konusu ve ama-
cıyla bağlantılı olan sadece haber metinleri 
incelenmiştir. Van Dijk; medya söylemini, 
metne dayalı, yorumsal ve bağlama daya-
lı, sosyal gelenek biçimindeki geleneksel 
yaklaşımların harmanlandığı analitik bir 
çerçevede ele alarak, ideolojinin söylemde 
ifade edildiğini ve yeniden üretildiğini ile-
ri sürmektedir (1988: 61- 63). Bu çalışma 
kapsamında, metnin söylemini belirlemek 
ve derin yapıda gizlenen anlamsal yapıyı 

irdelemek açısından, Van Dijk’in söylem 
analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

‘İdeoloji’nin tarihi yoktur’ (Althusser, 
2000: 48) sözü, ‘ideoloji’ kavramının eski-
liğine vurgu yapmaktadır. İdeolojinin baş-
langıç tarihi kesin olarak bilinmese de bu 
durum onun tanımının yapılmasına engel 
teşkil etmemiştir. “Raymond Williams, ide-
olojiyi, bir dünya görüşü ya da bir sınıf ba-
kışı olarak soyutlanabilecek, görece olarak 
biçimsel ve eklemlenmiş anlamlar, değerler 
ve inançlar sistemi olarak tanımlarken, Sa-
muel Becker, ideolojiyi, ‘dünyayı ve kendi-
mizi algılama biçimimizi yönetir; doğal ya 
da aşikâr diye gördüklerimizi kontrol eder. 
İdeoloji dünyayı görmemize aracılık eden, 
eylemlerimizi ona uydurduğumuz bütün-
leşmiş bir gönderme çerçeveleri dizgesidir’ 
(Shoemaker ve Reese, 1997: 100) şeklinde 
ifade etmektedir. Althusser, ideolojiyi, bi-
reylerin gerçek varoluş koşullarıyla arala-
rındaki hayali ilişkilerin bir tasarımı olarak 
tanımlamaktadır (2006: 283).

Hall, ideolojiyi anlamlar çerçevesinde yer 
alan bir mücadele alanı olarak görür. Bu 
konuda, Gramsci’nin ‘üzerinde insanların 
hareket ettikleri, kendi konumlarının bilin-
cine vardıkları, mücadele ettikleri bir alan’ 
olarak gördüğü ideoloji nosyonuna yasla-
nır. İdeolojinin bir savaş alanı olarak gö-
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rülmesi gerektiği (Sholle,1994: 279) belir-
tilse de, ideolojinin (ideolojik) vehim veya 
(ideolojik olarak) yanlış bilinç olması (Ge-
uss, 2002: 25) ve yanlış bilince yaslanması 
(Sholle, 1994: 274) nedeniyle bu savaş ya 
da mücadele çoğu zaman öznelere kendini 
başka şekillerde sunmaktadır. Ancak, “…
İdeolojik etkiler gizlice gerçekleşen şeyler 
değildir… İdeoloji sistemin işleyiş biçimi-
nin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar” 
(Shoemaker ve Reese, 1997: 133). Alt-
husser, “Özne aracılığıyla ve özneler için 
olmayan ideoloji yoktur” ifadesini kulla-
narak, ideolojiye maruz kalan öznenin bu 
sistemin farkında olmadığı için, sunulanı 
sistemin içinde dâhil olan bir olgu olarak 
gördüğünü (2006: 290) belirtir. Althusser, 
her tür ideolojinin, özne kategorisinin işle-
yişi sayesinde, somut bireylere somut öz-
neler olarak seslendiğini (2006: 293) kay-
deder. Ancak Althusser’in ideolojik özne-
leri, pasif algılayıcılardır; öznellikleri de bu 
pasifliğin yansıttığı kadardır (Sancar Üşür, 
1997: 49). Althusser’in somut özne olarak 
nitelendirdiği birey, ideolojik zorlamayı, 
kendi kendine dayatır, ama zorlamanın fail-
ler üzerindeki ‘nesnel iktidarı’, eleştirel dü-
şünme tarafından otomatik olarak ortadan 
kaldırılacak bir iktidardan ibaret değildir 
(Geuss, 2002: 113). “Bir ideoloji, toplum-
sal önyargılarda dâhil olmak üzere bilgi, 
kanaatler, tutumlar ve toplumsal tasarımlar 
gibi öbür toplumsal bilişlerin oluşumunu, 

dönüşümünü ve uygulanmasını denetleyen 
karmaşık bir bilişsel çerçevedir. Bu ide-
olojik çerçevenin kendisi toplumsal pra-
tiklerde grubun kapsamlı çıkarına işleyen 
algılayımı, yorumu ve edimi kolaylaştıra-
cak şekilde seçilen, bileştiren ve uygulanan 
toplumsal olarak anlamlı normlar, değerler, 
amaçlar ve ilkelerden oluşur” (Van Dijk, 
1999: 340).

Kitleler üzerinde hegemonya yoluyla uy-
gulanan ideoloji, bazı aygıtlara ihtiyaç du-
yar. Bu aygıtlar, hem güçlü hem de sessiz 
olmalıdır. Yani gizliden, ideolojik amacı, 
fark ettirmeden kaynağa ulaştırmalıdır. Sis-
tem buna da bir çare bulmuş ve devletin 
içerisinde bulunan birçok kurumu amacına 
hizmet ettirmiştir. Bunların kimisi açıktan 
aygıtlardır, yani görevlerini çekinmeden 
yerine getirmektedir. Bunlara ‘Devletin 
Baskı Aygıtları’ denir. Diğer bir aygıt ise, 
varlığından hiç kimsenin ya da sadece 
bazı kesimlerin haberdar olduğu aygıtlar-
dır. Bunlara ise, ‘Devletin İdeolojik Aygıtı 
(DİA)’ denmiştir. İdeolojik aygıtlar, var olan 
güce- egemen iktidara hizmet eder, onun 
çıkarları için oluşturulmuştur. Bu aygıtlar 
egemen söylemin ideolojilerini dayatır. Lo-
uıs Althusser, hiçbir sınıfın devletin ideo-
lojik aygıtları içinde ve üstünde kendi he-
gemonyasını uygulamadan devlet iktidarını 
kalıcı olarak elinde tutamayacağını” (2006: 
375) ifade eder. Althusser Devletin İdeolo-
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jik Aygıtlarını (DİA) şu şekilde sıralamak-
tadır; “Dinsel DİA (farklı kiliselerin oluş-
turduğu sistem), Öğrenimsel DİA (farklı, 
gerek özel gerekse devlet okullarının oluş-
turduğu sistem), Aile DİA’sı, Hukuki DİA, 
Siyasal DİA (değişik partileri de içeren sis-
tem), Sendikal DİA, Haberleşme DİA’sı 
(basın, radyo- televizyon vb.), Kültürel 
DİA (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.)”.... 
Althusser, DİA’ların, Devletin (Baskı) Ay-
gıtıyla aynı şey olmadığını ifade ederek 
baskı aygıtlarını şu şekilde açıklamaktadır: 
“Hükümet, idare, ordu, polis, mahkemeler, 
hapishaneler vb. ki bunlar bundan böyle 
bizim Devletin Baskı Aygıtı adını verece-
ğimiz şeyi oluştururlar. Baskı sözcüğü, söz 
konusu devlet aygıtının hiç olmazsa en uç 
noktada zor kullandığını belirtir” (2006: 
372). İdeolojik Aygıtlar ile Baskı Aygıtla-
rının amaçları aynı olsa da işleyiş tarzları 
farklıdır. “Polis, ordu, mahkeme, hapishane 
vb. kurumlar esas olarak zorlama ve şiddet 
kullanımı esasına uygun olarak işlerken 
eğitim kurumları, aile, din, medya araçları, 
siyasal partiler ve sendikalar vb. kurumlar 
ideolojik onaylama mekanizmalarına da-
yalı olarak var olurlar. Aygıtlar arasındaki 
ayrımı belirleyen şey bir aygıtın baskıya 
mı, yoksa onaya mı öncelik verdiğinin sap-
tanmasıdır” (Sancar Üşür, 1997: 44). Bas-
kı aygıtlarında zora dayanan bir dayatma 
varken ideolojik aygıtlarda rızayla bir ka-
bullenme bulunmaktadır. “Devlet, devletin 

baskı aygıtı ile devletin ideolojik aygıtları-
nın devlet iktidarının altında bir araya gel-
mesidir. Devlet aygıtı ile devletin ideolo-
jik aygıtlarının birliği ise, devlet iktidarını 
ellerinde bulunduranların sınıf siyaseti ile 
sağlanır; devlet iktidarını ellerinde bulun-
duranlar, devletin baskı aygıtını kullanarak 
doğrudan, devlet ideolojisinin, devletin 
ideolojik aygıtlarında gerçekleşmesi ile de 
dolaylı olarak sınıf mücadelesi içinde etkin 
olurlar” (Althusser, 2006: 212). 

Medyanın İdeolojik Söylemi Yeniden 
Üretmesi

Medyanın ideolojik söylemi yeniden üret-
mesi konusuna geçilmeden önce söylemin 
ne olduğu ve onunla ideoloji arasında-
ki ilişkiyi açıklama gereği duyulmuştur. 
“Söylem, en basit ifadeyle anlamın dil 
içinde hareket etmesi ile ortaya çıkan şey 
olarak tanımlanabilir. İdeoloji ise, bu anla-
mın belli kişi ve gruplar lehine nasıl hare-
kete geçirildiği ile ilgilenir” (Sancar Üşür, 
1997: 89). İdeoloji ile söylem arasındaki 
bağ şu şekilde ifade edilmiştir: “… İdeolo-
ji, mevcut mesaj düzeylerinden biridir; me-
sajların anlamlandırılma düzeyidir. İdeolo-
jiyi okumak demek mesajların görünmeyen 
yüzünü okumak demektir. Söylem mesajın 
söylediği, ideoloji ise, söylenebilecek ola-
nı belirleyen kodlamadır” (Sancar Üşür, 
1997: 110). Hedefe gönderilen mesajlar, 
bekledikleri sonucu alma eğilimindedir. 
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Çünkü o sonucu elde etmek için gereken 
her neyse yapılmaktadır. Mesaj ya da ileti 
dendiğinde, genellikle medya akla gelmek-
tedir. Çünkü mesaj medya aracılığıyla ha-
ber metinlerinde yeni baştan üretilmektedir. 
İdeoloji öğesi, metinlerin yorumlanmasını 
amaçlayan bir söyleme eklenirken (Sholle, 
1994: 271) medya metinlerinin ideolojik 
söylemler olarak ele alınması ile medya, 
yine öznenin oluşum sürecinin ayrılmaz bir 
parçası olmaktadır (İnal, 1996: 60). 

“Günümüzde kendilerini toplumun orga-
nize edicisi olarak gören politikacılar ve 
sermayedarlar (baskın sınıf) ile kendilerini 
toplumun eğiticisi moral önderi olarak gö-
ren gazeteciler arasında toplumsal rızanın 
üretimi açısından ciddi bir işbirliği söz ko-
nusudur. Onlar, bir yandan organik olarak 
birbirine bağlı üst ve alt sınıflar arasındaki 
iletişimi kuran aracılar vazifesi görmekte-
dirler; diğer yandan da egemen ideolojinin 
meşrulaştırma uzmanı olarak alt sınıfla ait 
oldukları üst sınıf arasındaki problemleri 
ve karşı çıkışları yatıştırma görevi üstlenir-
ler” (Doğru Arsan, 2004: 155- 156). Yöne-
tenler, yani iktidar sahipleri, bu yönetimi 
sadece zor üzerine değil, aynı zamanda bir 
uzlaşım üzerine kurarlar. İktidar sahipleri-
nin düşüncelerinin kamuda yayılması ve 
benimsenmesinde yani uzlaşımın sağlan-
masında önemli bir kanal da yine medyadır 
(İnal, 1997: 150).

Van Dijk, haberi bir tür olarak değil, bir 
söylem olarak ele almakta ve haberin söy-
lemini toplumda var olan egemen söylem-
lerin bir ürünü olarak görmektedir. Stuart 
Hall ve diğerleri ise, egemen söylemlerin 
haber metni içinde yeniden kurulduğuna 
işaret etmektedir (Tokgöz, 2000: 159). Ayşe 
İnal, hem Van Dijk’te hem de Hall’da kast 
edilen şeyin, haberin söyleminin egemen 
söylemlerden, yani güç- iktidar sahibi ku-
rum ve kuruluşların söylemlerinden bağım-
sız olmadığına (1996: 97) vurgu yapmıştır. 
İnal’ın tezini haberi bir söylem olarak gö-
ren Van Dijk de şu şekilde desteklemiştir. 
“Seçkinlerin bağımlılıkları tipik bir şekilde 
ideolojik olarak çeşitli mesleki normlar, 
değerler ya da yasalar tarafından, örneğin 
kitle medyasında ifade özgürlüğünün ol-
ması gerektiğine duyulan yaygın inanç ta-
rafından gözlerden gizlenir” (1999: 338). 
Burada gizli hegemonyadan bahsedilir. He-
gemonya ideolojinin gizlenme yöntemidir. 
Bu durumda haberin söylemi içinde ege-
men söylemler doğallaşıp egemen ideoloji 
yeniden kurulmaktadır (İnal, 1996: 104).

Birçok kuramcı haberi bir hegemonya aracı 
olarak görmektedir. “Haber içeriklerindeki 
hegemonyacı değerler, egemen yönetici 
güçlerin kendi siyasi otoritesini korumada 
ve iktidarını sürdürmede, mevcut durumu 
korumada kullandığı araçlardır. Bu hege-
monyacı değerler haber içerikleri aracılığı 
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ile aktarılır. Bir toplumda yönetici güçlerin 
kendi otoritesine, ideolojisine meşruiyet 
kazandırmak, egemen ideolojiyi destekle-
yenlerin veya bu ideolojinin baskı altında 
aldığı diğer sosyal sınıf ve grupların zımni 
veya açık rızasını kazanmak, egemen ide-
olojiyi yeniden üretmek; böylece kitleleri 
yönlendirip doğrudan denetlemek amacıy-
la medyayı araç olarak kullandığı düşünce-
si hegemonya görüşünün solcu biçiminin 
hareket noktasıdır” (Çebi, 1997: 38- 39). 
Egemen ideolojiyi yayma noktasında med-
ya aracılığıyla üretilen söylemlerin çerçe-
vesini egemen güçler belirlemektedir. Ege-
men iktidar, söylemi üretirken ‘haber kapı-
larını belli sesleri ve fikirleri kamuoyuna 
duyurmak için açar ve diğer perspektiflere 
kapatır. Sonuç olarak ortaya çıkan gerçek-
lik imajları, dünyada kim olduğumuza ve 
ne yaptığımıza dair sahip olduğumuz dü-
şüncelerimizin sınırlarını çizer’ (Bennett, 
2000: 63). “Var olan siyasal ve kültürel 
yapı içinde üretilen durum tanımları ha-
ber metinlerinde yeniden kurulur, aktarılır, 
ama statükoyu sarsıcı, dönüştürücü grup ve 
kişilerin olayları ele alış ve değerlendiriş 
biçimleri haberin sözünün dışında kalır” 
(İnal, 1997: 159).

Medya yöneticileri, imajların ve haberlerin 
seçimi, imal edilmesi, işlenmesi ve takdim 
edilmesi; dolayısıyla inançları ve tutumları, 
sonuç itibariyle davranışlarımızı belirleme 

işini kendilerine görev saymaktadır. Reel 
gerçeklikle uyuşmayan mesajları kasıtlı 
olarak imal ettiklerinde medya yöneticile-
ri, zihin yöneticileri olup çıkarlar. Nesnel 
gerçekliğin kusurlu olarak algılanmasına, 
dış dünyayı kavrama gücünden yoksun 
bırakılmış bir şuurun oluşmasına yol açan 
mesajlar, zihin yöneticileri tarafından ka-
sıtlı olarak tahrip ve tahrif edilerek imal 
edilmiş, zihinleri şuurları ve davranışları 
yönlendirmeyi ve biçimlendirmeyi amaçla-
yan mesajlardır (Çebi, 1997: 19). Bu şekil-
de medya yoluyla üretilen tüm söylemler 
egemen ideolojiye meşruiyet kazandırmak 
amacıyla yapılmıştır. Smythe ve Schiller’e 
göre, “ideoloji üretimi kasıtlı bir süreçtir… 
Buna göre, medya, başat siyasi ekonomik 
sistemin desteklenmesinde kasıtlı olarak 
kullanılmaktadır. İdeolojiler tikel bir gru-
bun amaçlarına hizmet eden bilinçli bir şe-
kilde üretilmiş yalanlardır” (Sholle, 1994: 
274). Böylelikle, medya kurumları, sürekli 
olarak tutarlı bir ideoloji ile toplumsal ya-
pıyı yönetilen sınıfların tahakküm altına 
alınmamalarına rızalarıyla katılımları ara-
cılığıyla yeniden üreten ve haklılaştıran bir 
dizi ortak duyusal değerler ve mekanizma-
lar üreterek hegemonyacı bir işlev görmek-
tedirler (Shoemaker- Reese, 1997: 116). Bu 
durumda medya, kurmaca topluluklar ve 
yanlış bir yakınlık duygusu yaratmanın ara-
cıydı (Hardt, 1994: 25) ve her medya için-
de bulunduğu toplumun kendini meydana 
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getiriş biçimine göre oluşmaktaydı (Bilgili, 
2005: 178). İçinde bulunduğu topluma göre 
oluşturulan medyanın malzemesi olan ha-
ber ve yorumlar ancak izin verilen yelpa-
ze dışına çıkılmamışsa doğru olarak kabul 
edilmektedir (Chomsky, 2002: 491). İzin 
verilen yelpaze ise, genel itibariyle egemen 
söylemin izin verdiği ölçütler dâhilindedir. 
Hegemonyanın yayılması konusunda –
özellikle siyaset hegemonyası- medya vaz-
geçilemez aygıtlardan bir tanesidir. “Haber 
sürekli olarak iktidarı-gücü elinde tutan-
larca inşa edilen olayların ortaya çıkardığı 
politik işin gerçekliğini sağlar” (Schudson, 
1994: 314). İnal, medya ve siyaset arasın-
daki ilişkiyi değerlendirirken, tüm siyasal 
sistemin medyaya bağımlılığından bahset-
mekte ve siyasilerin meşruiyetlerini sağ-
lamada ve sistemin islemesinde, medya 
olmadan bir siyasal sistemin düşünüleme-
yeceğini belirtmekte ve kitle iletişim araç-
larının gerek gündeme getirdikleri konular 
gerekse haber değerleri ile güncel siyasetin 
tam ortasında olduklarını ifade etmektedir 
(1999: 19- 21).

Hrant Dink Suikastı’nın Gazetelerdeki 
Temsilinin Söylem Analizi

Bu kısımda, Agos gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink Suikastına gazete-
lerin nasıl yaklaştıkları irdelenmiştir. Bu 
nedenle, temel soru şu olmuştur: gazeteler 
suikastı haber satırlarına taşırken, egemen 

söylemin isteği doğrultusunda mı hareket 
etmiş yoksa egemen söyleme karşı muhalif 
bir tavır mı sergilemiştir? Bunun yanı sıra, 
gazetelerin kendi ideolojilerini haberlere 
yansıtıp yansıtmadıkları üzerinde de durul-
muştur.

Metedoloji

Söylemin bulunduğu kısma egemen olan 
sınıflar, kendi hegemonik ideolojilerini 
insan kitlelerine sadece kabul ettirmekle 
kalmaz bunun yanında, iktidarın sahip ol-
duğu söylemin bazı aygıtlar kullanılarak 
kitleler tarafından yeniden üretilmesini 
sağlarlar. Van Dijk; söylemin, ideolojilerin 
oluşumunda merkezi bir rol oynadığını ile-
ri sürerek (1999: 341) altyapıdan bağımsız-
lığını vurgular, toplumsal iktidarın söylem 
tarafından harekete geçirildiği ve yeniden 
üretildiğini kabul eder (1999: 378- 379). 
Medya, ürettiği söylemle bireylerin neyi 
ve nasıl düşüneceklerine karar vermek-
tedir. Medyanın, yayınlarında ideolojinin 
etkisinde kalıp kalmadığının saptanması 
konusunda haber söylemi, en önemli unsur 
olarak görülmektedir. Edibe Sözen, “Haber 
söylemi, metin ve okuyucu, konuşmacı ve 
dinleyen arasında etkileşimi gerekli kıldığı 
için burada ideolojinin etkisi açığa çıkar” 
(1997: 153) şeklindeki sözleriyle ideoloji-
nin etkisinde kalınıp kalınmadığının görü-
lebildiğinin vurgusunu yapmaktadır. Medya 
söylemini, metne dayalı, yorumsal ve bağ-
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lama dayalı, sosyal gelenek biçimindeki 
geleneksel yaklaşımların harmanlandığı 
analitik bir çerçevede ele alan Van Dijk ide-
olojinin söylemde ifade edildiğini ve yeni-
den üretildiğini ileri sürmektedir. “Biz” ve 
“Onlar” gibi iki grubun birbirlerini farklı 
tanıtmalarının çıkış noktasının oluşturduğu 
söylem çalışmaları, söylemdeki çatışmanın 
tarihsel, politik ve sosyal geçmişinin oluş-
turduğu bağlamın, çatışmaların, güç ilişki-
lerinin ve grupların çözümlenmesini, “Biz” 
ve “Onlar”a ilişkin olumlu ve olumsuz gö-
rüşlerin belirlenmesini, ön varsayılan ve 
sezdirilen (ima edilen) bilgilerin açık hale 
getirilmesini ve kutuplaşmış grupların gö-
rüşlerini vurgulayan sözcük seçimi ve söz-
dizimsel yapının incelenmesini gerektir-
mektedir (Van Dijk, 1988: 61- 63). 

Söylem çözümlemesi bir okumadır. Söy-
lem çözümlemesi gerçeğe dayalı değil, 
anlama dayalı bir sonucu amaçlamaktadır 
(Atabek, 2007: 152). Söylem çözümleme-
sinde en güçlü anlambilimsel kavramlar-
dan biri de imadır. Sözcükler, yan tümceler 
ve diğer metinsel ifadeler, ancak arka plan 
bilgi temelinde çıkarsanabilecek kavramlar 
ya da önermeler ima edebilir. Söylemin ve 
iletişimin bu özelliği, önemli ideolojik bo-
yutlara sahiptir. Söylenmeyenin çözümlen-
mesi, bazen metinde gerçekte söylenenin 
araştırılmasından daha açıklayıcı olabilir 
(Van Dijk, 2007: 170).

Van Dijk’in ‘söylem analizi’ yöntemi, bu   
çalışma kapsamında kullanılması tercih 
edilmiştir. Van Dijk’e göre, söylem analizi, 
çok anlamlı bir kavramdır. Söylem anali-
zi, dile ve dilin kullanımına dair teorik ve 
yöntemsel bir yaklaşımı ifade etmektedir. 
Bu anlamda çözümlemenin konusu olan 
söylemler; metinler, mesajlar, konuşmalar, 
diyaloglar ve haberleşmeler tarafından be-
lirlenmektedir (1988: 24). Kendi adını ta-
şıyan modelinde Van Dijk, haberleri mak-
ro ve mikro yapılar adıyla ikili bir ayrıma 
tabi tutmaktadır. Makro yapıyı da, tematik 
ve şematik çözümleme olmak üzere ikiye 
ayıran Van Dijk, tematik çözümlemede; 
üst başlık, başlık, alt başlık, spot ve haber 
girişlerini incelemektedir (1988: 30). Ha-
berlerin tıpkı romanlar veya hikâyeler gibi 
hiyerarşik bir şemaya sahip olduklarını 
vurgulayan Van Dijk’e göre haber üretimi-
nin, profesyonel rutinler ve zaman gibi sı-
nırlılıkların baskısı altında her gün yeniden 
yapılan bir iş olması, bu şemanın işlevsel 
olmasını sağlayan özellikleridir. Buna göre 
başlık ve haber girişi, özetlemenin yanı 
sıra, metne giriş görevini de görür. Başlık, 
spot ve haber girişinden oluşan standart 
bir haberin incelenmesi, haberde genelden 
özele, en önemli bilginin önce verilmesin-
den, önemsiz ayrıntılara doğru bir hiyerar-
şi olduğunu gösterir (Ertan Keskin, 2004: 
392). Van Dijk, başlıkların genelde siyah 
ve büyük puntolarla, haber girişlerinin de 
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siyah puntolarla verilebileceğini ve metnin 
tematik cümlesiyle uyumlu olabileceğini 
ifade eder (1988: 30). Öte yandan durum 
ve yorum bölümlerinden oluşan şematik 
çözümleme, Van Dijk’in önem verdiği bir 
diğer makro çözümleme kategorisidir. Du-
rum; haber olayı hakkındaki bilgileri içerir 
ve ana olayın ele alış biçimini değerlendi-
rir. Bağlam ve ardalan bilgilerini içerebilir. 
Önceki olayların ifade edilmesi ile olayın 
anlaşılır olmasını kolaylaştırırken, ardalan 
(background) bilgisinin olmaması, olayın 
tipleştirilmesini sağlar. Sonuç, ana olayın 
sonuçlarının değerlendirilmesini içerirken, 
haber kaynakları ve olayın taraflarının söz-
lü tepkilerine yer verilen yorum bölümleri 
makro çözümlemenin son kısmını oluş-
turur (Ertan Keskin, 2004: 392). Mikro 
yapı, sözdizimsel yapının, kelimeler ara-
sı bölgesel uyumun, kelime seçimlerinin 
ve haberin retoriğinin çözümlenmesinden 
oluşur. Haberde kullanılan cümlelerin kısa 
veya uzun; basit veya bileşik ve etken veya 
edilgen cümle olmaları ölçütünde yapılan 
çözümlemeyle Van Dijk, haberin ideolojik 
doğasını ortaya koymaya başlar. Ardarda 
gelen cümlelerin ve cümleciklerin birbirle-
riyle ilişkilerini irdelediği bölgesel uyum; 
seçilen kelimelerin özelde muhabirin, genel 
anlamda ise gazetenin ideolojisini yansıttı-
ğı kelime seçimleri ve son olarak haberin 
ikna edicilik özelliğini artıran olayın taraf 
ve tanıklarının yorum ve sözel tepkilerinin 

yer aldığı alıntılar, olayın gerçekten oldu-
ğunun göstergesi olan fotoğraflar ve ha-
berin inandırıcılığını artıran grafik, rakam 
ve sayısal verilerden oluşan haber retoriği 
haberin mikro yapısının öğelerini oluştur-
maktadır (Ertan Keskin, 2004: 392- 393). 

Bu çalışmada, söylem analizi yönteminin 
uygulandığı konu, egemen olan söylemden 
aykırı bir kimliğe sahip olan ve farklı fikir-
leriyle birçok eleştiriye maruz kalan Hrant 
Dink’in suikastıdır. Dink, suikasta uğrama-
dan önce çok eleştirilmiş ve bu eleştiriler 
yargılama sürecine kadar gitmiştir. Hrant 
Dink, egemen ideolojinin oluşturduğu söy-
lem içerisinde ‘öteki’ konumuna sokul-
muştur. Bu ‘öteki’lik suikasttan sonra da 
bir takım basın kuruluşları tarafından de-
vam ettirilmiştir. Bu bağlamda, Hrant Dink 
Suikastı’nın, incelemeye alınan gazeteler 
tarafından nasıl temsil edildiği üzerinde 
durulmuştur. Gazeteler egemen söylemin 
istediği yönde bir tavır mı takınmış, yoksa 
egemen söyleme aykırı düşerek kullandık-
ları dil ile onu eleştirmiş midir? Çalışma-
nın özünde bunun üzerinde durulmuştur. 
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak milliyetçi bir 
çizgisi olan Güneş, daha ılımlı bir yapıya 
sahip ve liberal eğilimli Hürriyet, dini bir 
yapısı olan Yeni Şafak ve sol çizgisi ağır 
basan Evrensel gazetelerinin 20 Ocak ve 10 
Şubat 2007 tarihleri arasındaki 20 günlük 
sayıları incelenmiştir. Bu 20 günlük süreçte 
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söz konusu gazetelerde yer alan haber me-
tinlerine bakılmış, yorumlar ve köşe yazıla-
rı dikkate alınmamıştır. Haber metinlerinin 
incelenmesi sırasında her dört gazetenin de 
devam etmekte olan bir olayı tanımlamak 
için seçtikleri sözcüklere, haberi güvenilir 
kılmak için kullandıkları argümanlara kul-
landıkları haber kaynaklarının niteliğine, 
kullanılan doğrudan alıntıların sürmekte 
olan tartışmada egemen ideolojinin argü-
manlarını mı yoksa bastırılmış ideolojinin 
argümanlarını mı yansıttığına, haber dili-
nin, nötr veya taraflı oluşuna ve haber içe-
riğinde yer alan ön yargılı aşağılayıcı veya 
övücü söyleme bakılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmanın son kısmı olan uygulama kısmın-
da, suikastla ilgili gelişmelerin basında nasıl 
yer aldığı üzerinde durulmuştur. Uygulama 
kısmında, farklı ideolojilere sahip dört gaze-
tenin suikast ve sonrasında ortaya çıkan ge-
lişmeleri ele alış tarzları incelenmiştir. Türk 
medyasını temsilen seçilen bu dört gazetenin 
egemen sınıfın söylemini, yeniden üreterek 
mi yaydığı yoksa egemen söylemin tersi yön-
de söylemler mi geliştirdikleri irdelenmiştir. 
Ayrıca gazetelerin ideolojilerinin de haber 
metinlerine yansıyıp yansımadığı üzerinde 
durulmuştur. Çalışmanın içerik kısmı, suikas-
tın işlenişinden sonra ortaya çıkan önemli 
olaylara göre bir takım bölümlere ayrılmıştır. 
İlk bölümde; ‘Suikastın Gazetelerdeki Fark-

lı Temsilleri’, ikinci bölümde; ‘Hrant Dink 
Cenaze Töreni ve ‘Hepimiz Ermeniyiz’in 
Gazetelerde Temsili’, üçüncü bölümde ise; 
‘Bayraklı Samast Fotoğraf ve Video Görün-
tülerinin Gazetelerdeki Sunumu’ şeklinde bir 
sınıflandırmaya gidilmiştir.

Suikastın Gazetelerdeki Farklı  
Temsilleri

Suikasttan hemen sonraki gün (20 Ocak 
2007) suikastın dört gazetede de ele alı-
nış tarzı genel itibariyle ‘kınama’ tarzında 
olmuştur. Dört gazetenin başlıkları şu şe-
kildedir: “Katil kamerada karanlık eller 
iş başında” (Güneş, 20 Ocak 2007), “Bu 
kurşunlar hepimize” (Evrensel, 20 Ocak 
2007), “Hrantımıza kıydılar” (Yeni şafak, 
20 Ocak 2007), “Katil vatan haini” (Hürri-
yet, 20 Ocak 2007).

Milliyetçi bir çizgisi olan Güneş gazetesi, 
başlığında suikasttan çok arkadaki neden-
leri sorgular nitelikte bir başlık atmıştır. Su-
ikasttan ziyade, bu suikastın ülkeye ne ka-
dar zarar verebileceği üzerinde daha ağır-
lıklı olarak durmaya çalıştığı görülmüştür. 
Gazete, daha sonraki günlerde konuyla 
ilgili haberleri sunuşunda da, aynı çizgi-
sini korumuştur. Evrensel ve Yeni Şafak 
gazetelerinde ortak bir duygu hissedilmiş-
tir. Bu duygu, suikastı kınamanın yanı sıra 
maktulle kendini özdeşleştirme tarzında 
kendini göstermiştir. Hürriyet gazetesinin 
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başlığında ise, gazetenin devletin gazetesi 
olduğunu yansıtır şekilde, egemen söylem-
le aynı hizada, birebir giden bir yöntem uy-
gulanmıştır. Hürriyet’in başlığı, suikastı kı-
nar bir tarzda olsa da ‘vatan haini’ demekle 
suikastı işleyenlerin aslında ülkeye zarar 
vermiş oldukları ima edilmeye çalışılmıştır.

Hürriyet gazetesinin aynı gün attığı diğer 
başlık da aynı yönde olmuştur. ‘Türkiye’yi 
vurdular’ (Hürriyet, 20 Ocak 2007) başlığı, 
suikastın ülkeye ne türde zararı olduğu yö-
nünde bir eğilim göstermiştir. Başlığın de-
vamında ki haber metni ise, şu şekildedir: 
“Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink, uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu öldürüldü. Bir görgü tanığı 20 yaşla-
rındaki saldırganın, “Vurdum Ermeni’yi” 
diye bağırdığını anlattı.” Suikast sanığının 
Dink’i vurduktan sonra ‘Vurdum Ermeni-
yi’ şeklinde bağırdığı, görgü tanıklarının 
söyledikleri ve sanığın kendi ifadesi doğ-
rultusunda, gerçekliği kanıtlanmıştır. Buna 
rağmen, çalışmanın önemi açısından, bu-
rada ki önemli ayrıntıya, sadece Hürriyet 
gazetesinde rastlanmış, bu cümle, inceleme 
kapsamında olan diğer üç gazetede yer al-
mamıştır. Diğer taraftan, sanığın söylemiş 
olduğu cümle, egemen ideolojinin hege-
monya yoluyla özneler üzerindeki başa-
rısının kanıtı olarak görülmüştür. Hâkim 
sınıflar, oluşturdukları çerçeveyle bir öteki 
kimlik oluşturmuş ve bunu kin ve nefretle 

süslemişlerdir. Bu sözler, tam da o kavra-
mın dışarıya fışkırışıdır.

Yeni Şafak gazetesinin diğer başlığı ise, 
‘Kalbimize 3 kurşun’ (20 Ocak 2007) şek-
linde olmuştur. Gazete, ilk başlıkta olduğu 
gibi bu başlıkta da aynı duygu çizgisini 
sürdürmüştür. Gazete, kullandığı sahiplik 
ekiyle suikastla kendini bütünleştirmiş ve 
suikastı kendisine yapılmış saymıştır. Ev-
rensel, ‘Bu kurşunlar hepimize’ (20 Ocak 
2007) başlığıyla olayı duyurmuştur. Tıpkı 
Yeni Şafak gazetesinde olduğu gibi burada 
da maktulu bir sahipleniş göze çarpmıştır. 
Gazetenin, Dink suikast sanığıyla ilgili ha-
ber metninde yer alan şu kullanım, tepki-
sini en açık şekilde göstermiştir: “… Kimi 
görgü tanıkları, saldırganın olay yeri yakı-
nındaki bir araca binerek bölgeden uzak-
laştığını belirtirken; kimi görgü tanıkları 
da caninin metroyla kaçtığını öne sürdü.” 
(Evrensel, 20 Ocak 2007). Evrensel gaze-
tesinin, suikast sanığı için, ‘saldırgan’ ve 
‘cani’ tabirlerini kullanması,  gazetenin   
sanığa duyduğu öfkeyi kanıtlar niteliktedir. 
Özellikle ‘cani’ tabiri, gazetenin öfkesinin 
ölçüsünü göstermiştir. Van Dijk, bir araş-
tırmasında medyanın toplumdaki muhalif 
güçleri, sorun kaynağı olarak gördüğü ve 
bu gruplar hakkında olumsuz betimleme-
lerde bulunduğunu ortaya koymuştur (Bek-
taş, 2000: 132). Evrensel gazetesi de, ‘cani 
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ve saldırgan’ gibi nitelemeler kullanarak 
olayı kınadığını göstermiştir.

Güneş, ‘Huzura kurşun’ (20 Ocak 2007) 
diye başka bir başlık kullanmış ve bunda da 
ilk başlıkta olduğu gibi aynı amaç üzerinde 
durmuştur. Gazete, hem Türkiye’de hem de 
dünyada çok yankı uyandırmış olan suikast 
olayını, haber metninde verirken normal bir 
basın açıklamasını verir gibi bir tavır içe-
risine girmiştir. Hürriyet, ilk günkü haber-
lerinde Dink’i sahiplenici ve duygu içeriği 
ağırlıkta olan haber başlık ve metinlerine 
bol bir şekilde şu başlıklarla yer vermiştir: 
‘Karanlık eller yine bizi seçti’ (Hürriyet, 
20 Ocak 2007), ‘Türkiye Hrant’ını böyle 
uğurlayacak’ (Hürriyet, 22 Ocak 2007).

Hürriyet, ‘Alnıma sürülen bir leke’ (Hürri-
yet, 20 Ocak 2007) başlığıyla verdiği ha-
berde, Hrant Dink’in aslında kast edildiği 
gibi bir suç işlemediği ve onun suçsuz yere 
suikasta uğramış olduğunun vurgusu yapıl-
maya çalışılmıştır. Gazete Dink’in bir TV 
programında sarf ettiği şu sözlere ağırlık 
vermiştir: “Ermeni kimliğimle, Türkiye-
li kimliğimle yaşamaya devam ediyorum. 
Böyle bir yaşam içinde ben, Türk kimliği-
mi nasıl aşağılarım. Ben, ne Türk kimliğini 
aşağılarım, ne de Ermeni kimliğini aşağı-
latırım. Mücadelem bununla zaten” (Hürri-
yet, 20 Ocak 2007). Hürriyet, Dink’in hayat 
hikâyesine geniş bir şekilde yer vermiştir. 
Dink’in 12 Ocak 2007 tarihinde AGOS’un 

563’üncü sayısında, “Neden hedef seçil-
dim” diye sorduğu yazısı ile bu sorunun 
cevabını yine kendisinin kaleme aldığı 19 
Ocak 2007 tarihli “Ruh halimin güvercin 
tedirginliği” başlıklı son yazısı, tam metin 
halinde Hürriyet, Güneş, Yeni Şafak ve Ev-
rensel gazetelerinin hepsinde verilmiştir. 
Hürriyet gazetesinde, ayrıca Dink yazıda 
geçen ‘Ürkek Güvercin’e benzetilerek kit-
lelere bir mesaj verilmeye çalışılmıştır.

Yeni Şafak, başbakanın verdiği demeçlerle 
ilgili haberlere ağırlık verirken, Dink suikas-
tında maktulun tarafında olduğunu hisset-
tirici duygu içerikli başlıklara ağırlık ver-
miştir. Ancak gazete, daha sonraki günlerde 
suikast sanıkları ve aileleri ile ilgili olarak 
verdiği haberlerle, kamuoyunu sanıklara 
karşı yumuşatma girişimi içerisine girdiği 
gözlenmiştir. Gazetenin duygusal görünü-
mü daha ağırlıkta olan başlıkları şu şekilde 
olmuştur: ‘Babamı vurdular, şimdi kanları 
daha mı temiz oldu’ (Dink’in kızı) (Yeni 
Şafak, 20 Şubat 2007), ‘Dink’i bağrımıza 
basalım’ (Başbakan) (Yeni Şafak, 20 Şubat 
2007), ‘Kurşun Türkiye’ye sıkıldı’ (Başba-
kan) (Yeni Şafak, 20 Şubat 2007) ‘Canım 
kardeşim seni koruyamadık’ (Yeni Şafak, 
22 Ocak 2007) ‘Hayal’in annesi Dink için 
ağladı’ (Yeni Şafak, 23 Ocak 2007). 

Güneş, suikastın ilk gününden itibaren kısa 
kısa haberler dışında konuyla ilgili çok 
fazla bilgi vermemiş ve genel itibariyle 
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konunun daha arka planı üzerinde durmuş-
tur. Sessizliğin bir çeşit onay olduğu düşü-
nüldüğünde, gazetenin içinde bulunduğu 
durum anlaşılmıştır. Gazete, maktulu ma-
sum göstererek duygusal objeler eklemek 
yerine milliyetçi bir tavır takınmış ve bu 
suikastın ülkeye ne türden zararı dokunabi-
leceğini irdelemiştir. Diğer gazeteler, olay 
üzerinde çok dururken, Güneş gazetesinin 
daha az durması, gazetenin haberleri kendi 
ideolojisi doğrultusunda hazırladığını orta-
ya koymuştur.

Suikast ile Sözde Ermeni Soykırımı Ara-
sında Bağlantı Kurulması

Suikastın gazetelerde yer aldığı günlerde, 
üzerinde durulan diğer önemli bir konu ise, 
Sözde Ermeni Soykırımı olmuştur. Bazı 
gazetelerde, Dink suikastının, en çok Söz-
de Ermeni Soykırımı destekçilerine yaradı-
ğı yönünde kimi söylemler geliştirilmiştir. 
Kimi gazete bunu çok açık bir şekilde ifade 
etmiş kimisi ise, tam tersi yönde eleştirmiş-
tir. Hürriyet ve Yeni Şafak daha merkezi bir 
rol izlerken, Güneş her zamanki gibi milli-
yetçi bir tavır takınmıştır. Evrensel’in tep-
kisi ise, Güneş’in tam tersi yönde olmuş ve 
gazete, suikastın soykırım iddiası ile özdeş-
leştirilerek gazetelerde destekli bir şekilde 
yer bulmasını sert bir şekilde eleştirmiştir. 
Konuyla ilgili Hürriyet ve Yeni Şafak gaze-
telerinin başlıkları şu şekildedir: “Radikal 
Ermeniler Türkiye’yi suçladı” (Hürriyet, 

20 Ocak 2007), “ABD’de  Sözde  Ermeni 
Soykırımın kabulü beklentisi” (Hürriyet, 
20     Ocak 2007), “Papalık Ermeni Koleji 
Rektörü: Umarım soykırımın tanınmasını 
sağlar” (Hürriyet, 20 Ocak 2007), “Erme-
ni lobisinden soykırım kampanyası” (Yeni 
Şafak, 20 Ocak 2007), “Ermeni lobisine 
koz” (Yeni Şafak, 20 Ocak 2007), “Kanlı 
ellerin Dink’i seçmesi manidar” (Yeni Şa-
fak, 20 Ocak 2007). 

Evrensel ve Güneş, konuyla ilgili daha 
yanlı bir tavır takınmışlardır. Evrensel ga-
zetesi, ‘Kurşun hangi Türkiye’ye’ (21 Ocak 
2007) ve ‘Ermeni düşmanları başladı’ (23 
Ocak 2007) şeklinde başlıklar kullanarak 
aslında soykırım taraftarlarının böyle bir 
amacının olmadığını ve bu şekilde tavır 
takınılarak gerçek olayı unutturma yolu-
na gidildiği üzerinde durmuştur. Evrensel, 
‘Ermeni düşmanları başladı’ başlığıyla 
verdiği haber metninde diğer medya kuru-
luşlarına yüklenmiş ve Tercüman gazete-
sinin, “Ermeniler yaptı” manşetine büyük 
tepki göstermiştir. Gazete, ‘Kurşun hangi 
Türkiye’ye?’ şeklinde bir soru sormuş ve 
yine kendisinin verdiği cevapta yanlı bir 
tavrın içine girmiştir.

Güneş ise, Evrensel’in tam olarak eleştir-
diği durumu, manşetlerinde ve haber me-
tinlerinde kullanmış ve suikast üzerinde 
durması gerekirken tam tersi yönde bir eği-
lim göstermiştir. Gazete, olayla ilgili bazı 
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haberlere, alay eder tarzda bir tepki göster-
miştir. Başbakanın suikastla ilgili Dink’i 
vuranların aslında Türkiye’yi vurdukları 
yönündeki sözlerini ‘Türkiye’yi vurmuş-
lar’ (Güneş, 21 Ocak 2007) şeklinde vere-
rek kullandığı ‘mişli geçmiş zaman’ ekiyle 
inanmama tarzında bir alaysama durumu 
oluşturmuştur. Gazete, suikasttan daha çok 
onun Türkiye’ye verebileceği zararlar üze-
rinde durmuştur. Gazete, Hrant Dink suikas-
tı için, “Kimlerin işine yaradı?” (Güneş, 
21 Ocak 2007) şeklinde bir başlık atmıştır. 
Haber metninde ise, suikastın kimlerin işi-
ne yaradığını sorusu; diaspora, peşmerge 
ve bölücülerin şeklinde yanıtlamıştır. 

Güneş gazetesinin, bu konuyla ilgili net 
tavrını gösteren en can alıcı başlığı ise, vur-
gulamaya çalıştığı yeri büyük puntolarla ve 
renkli olarak verdiği, ‘Hrant peşindeler!’ 
(Güneş, 22 Ocak 2007) başlığı olmuştur. 
Başlıkta Hrant’ın rant kısmı renkli (kırmı-
zı) olarak verilmiştir. Amaç verilmek iste-
nen mesaja vurgu yapmaktır. Verilmek iste-
nen mesaj ise şudur: ‘Suikast olayında, bazı 
çevreler çıkar mücadelesi içerisine girmiş 
ve bunu kendi lehlerinde kullanmaya ça-
lışmıştır. Bunun farkında olalım ve hedef-
lenen amaca izin vermeyelim!’ şeklinde 
bir uyarı yapılmaya çalışılmıştır. Güneş 
gazetesi ‘Fırsatçı bayram ediyor’ ara baş-
lığının devamını şu şekilde dile getirmiştir: 
“Bu cinayetten rant kapmaya çalışan tek 

topluluk ABD’deki Ermeniler oldu. Ame-
rikan Ermeni Ulusal Komitesi dün, Baş-
kan Bush’dan, sözde ‘soykırımı tanımama’ 
politikasına son vermesini istedi. Komite, 
‘Dink’in, Türkiye’nin sözde soykırım ka-
bul etmediği için öldürüldüğü’ yalanına sa-
rılarak, ‘kan tüccarlığına’ soyundu.”  ‘Kan 
tüccarlığına soyundu’ cümlesiyle aslında 
Dink’in öldürülmesinin üzerinden kendi 
çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışan kitle-
nin, ne kadarda kötü bir iş yaptığının altı 
çizilmeye çalışmıştır. Yıllardır öne sürülen 
sözde soykırımın dış dünyada kabul edil-
mesi için, bir nevi suikastın kullanılmaya 
çalışıldığı belirtilmiştir.

Suikast Sanıklarının Söylemlerinin  
Temsili 

Hrant Dink Suikastını gerçekleştiren sui-
kast sanığı (Ogün Samast) ile onu suikast 
için azmettirenlerin (Yasin Hayal ve Erhan 
Tuncel) gözaltına alınıp tutuklanıncaya 
kadar ki süreçte bir takım söylemleri ol-
muştur. Çalışmada incelenen gazetelerden 
kimisi, bu söylemler üzerinde çok fazla 
dururken kimi gazete ise, söylemlerin üze-
rinde ya hiç durmamış ya da söylemleri 
farklı yönlere çekmeye çalışmıştır. Bazı 
gazeteler, kullandıkları söylemlerle sanığı, 
‘kahraman’ olarak göstermeye çalışmıştır. 
Olayla ilgili gazete haberlerinin tüm un-
surlarında egemen söylemin yeniden üre-
tim aşamalarını görmek mümkün olmuştur. 
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Gazeteler, başlıklarında genellikle sanık-
ların kendi ifadelerini kullanmıştır. Bu tür 
kullanımlar, haberin inandırıcılık değerini 
artırmak ve vurgulamaya daha çok ağır-
lık vermek için yapılmıştır. Bu duruma şu 
ifadeler örnek verilebilir: “Yasin Abi ‘vur’ 
dedi, gittim vurdum” (Hürriyet, 22 Ocak 
2007), “Bu iş bize düşüyor” (Hürriyet, 22 
Ocak 2007), “Dink, Ermenilerin Mustafa 
Kemal’i” (Hürriyet, 10 Şubat 2007), “Türk 
kanı pistir dediği için öldürdüm” (Yeni Şa-
fak, 22 Ocak 2007), “Talimatı ben verdim” 
(Yeni Şafak, 23 Ocak 2007), “Dünyayı ka-
rıştıran Dink cinayetinin 17 yaşındaki kati-
li konuştu: ‘Türk düşmanı diye öldürdüm’” 
(Güneş, 22 Ocak 2007). Sanıkların kendi 
ağızlardan verilmiş olan ifadelerin hepsin-
de, egemen hegemonyanın etkisini görmek 
mümkündür. Hürriyet’in “Yasin Abi ‘vur’ 
dedi, gittim vurdum” ifadesinde bir yönlen-
dirme göze çarpmıştır. 

Hürriyet gazetesi, suikast sanığının Cuma 
namazına gitmiş olması durumunu, sadece 
sanığın anlatmış olduğu şekliyle vermeye 
çalışmış ve bunun arkasını kurcalamamış-
tır. Yeni Şafak ve Güneş gazeteleri ise, ilk 
başlarda namaz olayını sanığın ağzından 
olduğu gibi vermiş, ancak suikast olayı 
ile dinin bir gereği olan namazı bir arada 
bağdaştıramadıkları için daha sonra bunun 
aksini ispatlama yoluna gitmişlerdir. Li-
beral Hürriyet ile Sol görüşü temsil eden 

Evrensel’in aksine Güneş ve Yeni Şafak’ın 
namaz olayı üzerinde aksini ispatlamak 
için bu kadar durmaları onların savunduk-
ları ideoloji ile yayın çizgileri doğrultu-
sunda haberlerini oluşturduklarını göster-
miştir. Samast ilk başta, suikast öncesinde 
‘Namazımı kılıp, vurdum’ (Güneş, 22 Ocak 
2007) derken, daha sonra annesi, ‘Ogün 
dua bilmez ki namaz kılsın’ (Yeni Şafak, 
23 Ocak 2007) sözleriyle bunun mümkün 
olmayacağını belirtmiştir. Ardından Sa-
mast bu sefer ilk söylediğinin aksi yönünde 
‘Namaza gitmedim’ (Yeni Şafak, 25 Ocak 
2007) şeklinde bir ifade vermiştir. Bu ifade 
de konuyu irdeleyen gazeteleri rahatlatmış 
olacak ki, sözler başlıklarda vurgulu bir şe-
kilde kullanılmıştır.

Evrensel gazetesi, sanıkların söylemlerini 
vermek yerine daha eleştirel bir tavır içine 
girmiştir. Evrensel’in, “Tetikçi belli ya az-
mettirenler?” başlığı ve “Azmettiren örtbas 
edilmesin!” ara başlığının yanı sıra “Hain 
bir pusuyla öldürülen Hrant Dink’in katil 
zanlısının fotoğrafı basına dağıtıldı. Şimdi 
sıra azmettireninde!” (Evrensel, 21 Ocak 
2007) spotuyla sanığın yakalanması kadar 
onu bu işe sevk eden arkadaki güçlerin de 
yakalanmasının önemli olduğu vurgulan-
mıştır. Gazetenin haber satırlarına sığdır-
dığı söylemi, kurulu ideolojik düzene gön-
derme yapmaktadır. Evrensel, sanık konu-
mundaki öznenin ardında, başka öznelerin 
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olduğunun altını çizmeye çalışmıştır. Bu 
durum, egemen söylemin tek başına ya da 
birkaç özneyle birlikte yürümeyeceği doğ-
rultusunda bir eğilim uyandırmıştır.

Gazetelerde, sanıkların ağzından çıktığı 
gibi, özellikle Türklük kavramına sık sık 
yer verilmiş, böylelikle egemen söylem 
haber satırlarında tekrar tekrar üretilmiştir. 
“Haberlerde zıtlıkların ön plana çıkarıl-
ması ve kıyaslamalara gidilmesi, ideolojik 
etkilerin varlığına (Van Dijk) dikkat çeken 
unsurlardır. Gazeteler yine haberlerinde, 
normal olanla sapkın olanı (Shoemaker ve 
Reese, 1997) bir arada sunarak kendilerine 
göre normal olanı onaylama çabası gütmek-
tedirler” (Bektaş, 2000: 152). Haber metin-
lerinde yer alan Ogün Samast’ın Ermeni 
olabileceği iddialarına bazı gazeteler tara-
fından tepki gösterilerek, bunun aksi yön-
de ispatlara kalkışılmış olması, gazetelerin 
yukarında anlatılan tavrını örnekler nitelik-
te görülmüştür. “Bu arada Samast Ailesi, 
Ermeni kökenli oldukları iddiasına tepki 
gösterdi. Aile, ‘Soyumuz sopumuz belli. Biz 
Türk’üz ve bu cinayeti lanetliyoruz’ açık-
lamasını yaptı.” (Güneş, 22 Ocak 2007). 
Samast’ın Ermeni olabileceği iddiası, tıpkı 
namaz olayında olduğu gibi Güneş ve Yeni 
Şafak gazeteleri tarafından iddianın tersi 
yönde kanıtlanmaya çalışılmıştır. Güneş’in 
haberindeki kanıtından sonra Yeni Şafak 
ise, Samast’ların tarihteki köklerine kadar 

inmiş ve gazetenin, “Dink olayıyla günde-
me gelen Samastlar kimdir?” (Yeni Şafak, 
21 Ocak 2007) başlıklı haberiyle Samast 
ailesinin ‘öz ve öz Türk’ oldukları vurgu-
su yapılmaya çalışılmıştır. Gazete, sanığın 
Ermeni ırkından olmadığını göstermeye 
çalışırken, bir insanı öldürmüş olan suikast 
sanığını kendi milletinden olduğunu kanıt-
lamak için araştırmalara girişmiş ve bunu 
haber satırlarına taşımıştır. 

Güneş gazetesinin, ‘Bereyi bile atma-
dı’ (Güneş, 04 Şubat 2007) başlıklı haber 
metninde, suikast sanığının tavırlarını bir 
kahramandan bahsedermiş gibi anlattığı 
izlenimini uyandırmıştır. “Aynı günün ge-
cesinde 17 yaşındaki Ogün Samast, beresi, 
tabancası ve üzerindeki Türk bayrağı ile 
Samsun’da yakalandı. Ogün, ‘Beni yaka-
layın’ dercesine bere ve tabancadan kur-
tulmamıştı.” Suikast sanığını yüceltir tarz-
daki haberlere diğer bir örnek ise, Hürriyet 
gazetesinin ‘Kodu: Tay Aşkar’ (Hürriyet, 
23 Ocak 2007) başlığıyla verdiği haberi-
dir. Güneş gazetesinde, sürekli olarak sa-
nıklara karşı kamuoyunu bir yumuşatma 
harekâtı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunu, 
Samast’ın yaşının küçük olduğu üzerine 
yaptığı vurgulamaların yanı sıra ‘Fatih’in 
fermanı bombacıyı ağlattı’ (Güneş, 25 
Ocak 2007) başlığıyla verdiği haber met-
ninde de yapmıştır. 
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‘Yetki Savaşından Cinayeti Unutmuşlar’ 
Tartışmasının Temsili

Hrant Dink Suikastı’ndan sonra en çok 
gündeme getirilmeye çalışılan olaylardan 
bir tanesi, Emniyet ve Jandarma arasındaki 
gerginlikler yüzünden suikastın bu birim-
lerde yapılan ihmaller nedeniyle meydana 
geldiğinin iddia edilmiş olmasıdır. Bu konu 
üzerinde durulmuştur, ancak öncesinde 
egemen söylemin istediğinde nasıl kendi 
söylemini yeniden ürettiği üzerine bir ör-
nek olması açısından suikastla ilgili yetkili 
mercilerden gelen açıklamaların basında 
nasıl yer bulduğuna bakılmıştır.

‘İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cer-
rah, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili önce 
‘örgüt yok, milliyetçi duygu var.’ (Hürriyet, 
22 Ocak 2007) demesi, ardından iktidardan 
gelen baskı üzerine ‘Cinayetin siyasi boyu-
tu ve örgüt bağlantısı araştırılıyor’ şeklinde 
ifadesini düzelttirmek zorunda bırakılması 
ve milliyetçi duygu ifadesinin açıklamadan 
çıkarılması gazeteler tarafından değişik 
şekillerde eleştirilmiştir. Hürriyet ve Yeni 
Şafak gazeteleri, olayı, sayfalarında, ege-
men söylemin gereklerine uygun olarak ve 
kendilerinden beklenen bir tavırla sessiz 
soluksuz bir şekilde vermiştir. Ancak Ev-
rensel ve Güneş gazetelerinin olaya yak-
laşım tarzları, hem başlıklarında hem de 
haber metinlerinde daha farklı şekillerde 

olmuştur: ‘Cerrah’tan çark eden açıklama’ 
(Güneş, 22 Ocak 2007), ‘Açıklamasını ‘dü-
zeltti’!’ (Evrensel, 23 Ocak 2007), ‘Milli-
yetçi duygular’ sözü çıkarıldı! (Evrensel, 
23 Ocak 2007), ‘Örgüt yok’u yuttular!’ 
(Evrensel, 23 Ocak 2007).

Milliyetçi bir sesi olan Güneş gazetesi, bu 
konudaki başlığıyla, daha önce Cerrah ta-
rafından kullanılan ifadede milliyetçi bir 
suçlamanın geçmiş olması, ancak bundan 
dönülmüş olmasını amacına uygun bir şe-
kilde düzeltildiğinin sinyalini vermiştir. 
Evrensel gazetesi ise, ‘milliyetçi duygular’ 
sözünün çıkartılmasını anlamlı (!) bularak, 
medya organlarının sonradan yapılan açık-
lamayı hiç eleştirmeden direkt olarak kabul 
etmesini, hem kullandığı başlıklarda hem 
de haber metinlerinde sitem eder tarzda 
yermiştir. 

Suikast olayından sonra, Erhan Tuncel’in 
hem emniyet hem de JİTEM tarafından 
muhbir olarak kullanıldığının ortaya çıkma-
sı, Tuncel’in muhbirlikten çıkarılmış oldu-
ğu halde bu durumun İstanbul Emniyeti’ne 
iletilmemiş olması ve emniyet ile jandarma 
arasındaki gerilimin medyaya yansıması 
ve ortaya çıkan bazı bilgiler, medyada çok 
farklı temsillerde değerlendirilmiştir. Hür-
riyet ve Güneş gazetelerinde, bu konuyla 
ilgili çok fazla haber verilmeyerek egemen 
söylemin isteği yönünde bir tavır sergilen-
miştir. Olayı, daha ağırlıklı olarak eleştiren 
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gazeteler Evrensel ve Yeni Şafak gazeteleri 
olmuştur.

Evrensel gazetesinin, ‘Hrant Dink cinaye-
tinde skandal büyüyor’ (31 Ocak 2007), 
‘İstenseydi engellenirdi!’ (31 Ocak 2007), 
“Bir ‘devlete çalışıyorum’ demediği kal-
mış!” (01 Şubat 2007) şeklinde kullandığı 
başlık ve haber metinlerinde gazete, ege-
men sınıflar konumunda olan emniyet ve 
jandarma güçlerinin, özellikle suikasta göz 
yumduklarını demeye getirmiş ve kullandı-
ğı ifadelerde bu kurumları suçlamıştır.

“Hrant Dink cinayeti sonrası yaşanan ge-
lişmeler, cinayetin üstünün yetkililer tara-
fından adım adım örtüldüğünü gösteriyor. 
İpuçları en üst makamları işaret ediyor.” 
(Evrensel, 31 Ocak 2007) ifadelerinin yer 
aldığı spot, Erhan Tuncel’in suikastı bir yıl 
önceden ihbar ettiği, ancak buna rağmen bu 
kurumlar tarafından hiçbir önlemin alınma-
ması ile ilgili ortaya çıkan bu skandalın, en 
üstteki iktidar mercisi olan hükümete kadar 
gittiğinin altı çizilmeye çalışılmıştır. Ha-
berin ‘İstenseydi engellenirdi!’ başlığında 
ise suikastın önlenmesinin istenmediği için 
herhangi bir önlem alınmadığı vurgulan-
mış ve başlık, en üst kurumlara kadar bir 
suçlama niteliği taşımıştır. Evrensel gaze-
tesinin “Bir ‘devlete çalışıyorum’ demedi-
ği kalmış!” başlığıyla verdiği haberde ge-
çen, “Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin 
Hayal’in polisteki ifadesinden: ‘Olayın faili 

meçhul kalacağını düşünüyordum’” ifadesi 
üzerine kullandığı “Korunuyorlar mıydı?” 
ara başlığıyla, suikastın devlet tarafından 
işlettirilmiş olabileceği izlenimi uyandırıl-
maya çalışılmıştır. Olayın egemen ideoloji 
boyutu düşünüldüğünde, gazete sorduğu 
soruyla da okuru ‘acaba öyle midir?’ ihti-
malini düşündürmeye sevk etmiştir.

Yeni Şafak, olayın üzerine giden ikinci ga-
zete olmuştur. Gazete, “Emniyet susuyor 
çete saklanıyor” manşetinde “Emniyette 
çekişme” şüphesinden söz etmiştir. Yeni 
Şafak gazetesinin konuyla ilgili olarak kul-
landığı bazı başlıklar şu şekildedir: “‘Ak-
yürek 10 ay önce bildirdi’ iddiası” (Yeni 
Şafak, 30 Ocak 2007). Bu başlığın ilgili 
olduğu olaya karşı, Evrensel gazetesi, daha 
kesin bir tavırla yaklaşılırken Yeni Şafak, 
iddia olabileceği üzerinde durmuştur. “Yet-
ki savaşından takibi unutmuşlar” (Yeni 
Şafak, 01 Şubat 2007). Burada sitem eder 
tarzda bir suçlama görülmüştür. Haber met-
ninin şu satırları bu suçlamayı daha açık 
bir şekilde gözler önüne sermiştir: “Jan-
darma ve polis Pelitli’de yıllardır sürege-
len yetki savaşını devam ettirirken, Ogün 
Samast, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel 
Abidin Yavuz ve Ahmet İskender’in ‘ba-
ğıra bağıra’ yaptığı cinayet planını duyma-
dı” (Yeni Şafak, 01 Şubat 2007). “Bir tek 
cinayetin günü yazılmamış” (Yeni Şafak, 
02 Şubat 2007) başlıklı haberde, İstanbul 
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Emniyeti’ne gönderilen ihbar yazısında su-
ikast planının tüm ayrıntılarıyla iletildiği 
üzerinde durulmuştur. Tüm planın biliniyor 
olduğu halde neden önlem alınmadığı direk 
olarak söylenmese de, başlıkta bu durum 
sezdirilmiştir. Yeni Şafak ve Evrensel ga-
zetelerinin, üzerinde bu kadar çok durduğu 
konuya, Hürriyet ve Güneş gazetelerinin, 
çok rağbet göstermemesi egemen söylemin 
medyanın işleyeceği haber konularında 
medyaya müdahil olduğu varsayımını doğ-
rular nitelikte bulunmuştur. Güneş gazete-
si de, tıpkı Hürriyet gibi konuyla ilgili çok 
fazla habere, sayfalarında yer vermemiştir. 
“Vuracağım” demiş kimse inanmamış” 
(Güneş, 27 Ocak 2007) başlığının haberin-
de, “Ogün, gördüğü herkese ‘Hrant’ı vura-
cağım’ dedi. Vatandaş gülüp geçti. Polis ve 
istihbarat da uyuyunca korkunç son kaçınıl-
maz oldu” şeklindeki ifadesinde çok açık 
şekilde bir suçlama olmasa da, sitem eder 
bir tarz hâkim olmuştur. Erhan Tuncel’in 
Emniyetin yanı sıra JİTEM’e de çalıştığı-
nın ortaya çıkması, Yeni Şafak ve Evrensel 
gazetelerinde şu başlıklar altında yer almış-
tır: “Tuncel hem Emniyet’e hem JİTEM’e 
çalışmış” (Yeni Şafak, 07 Şubat 2007), 
“Muhbir JİTEM’ciymiş!” (Evrensel, 07 
Şubat 2007). Hem Yeni Şafak hem de Ev-
rensel gazetelerinin her ikisinin kullandığı 
başlıklarda ‘mişli geçmiş zaman’ kullanıl-
mıştır. Bu zamanın kullanılması, muhbirlik 
olayının sonradan ortaya çıkmasıyla oluşan 

şaşkınlık durumu ve suikast bağlantılarının 
iktidar kurumlarına kayabileceğinin vermiş 
olduğu endişeden dolayı olmuştur. Evren-
sel gazetesinin yukarıdaki başlığının haber 
metnindeki “JİTEM gerçeğini ve ardındaki 
karanlık ilişkileri bir kez daha ortaya çıkar-
dı” ifadeleri kurumun daha önceden de bu 
tür olaylarda parmağının olduğunun altı çi-
zilmeye çalışılmıştır.

Hrant Dink Cenaze Töreni ve ‘Hepimiz 
Ermeniyiz’in Gazetelerde Temsili

Dink’in cenaze töreninden sonra, kamuoyu 
ve medyada törenden çok atılan sloganlar 
üzerine birçok tartışma olmuştur. Gazeteler 
tartışmalara sayfalarında oldukça fazla yer 
vermişlerdir. Ancak hepsinin üslubu aynı 
şekilde olmamıştır. Sloganda kimisi kabul-
lenici tarzda kimisi ise yadırgayıcı tarzda 
bir üslup kullanmıştır.

Dink Cenaze Töreninin Gazetelerdeki 
Temsili

19 Ocak 2007 tarihinde kendi gazetesinin 
önünde arkadan aldığı üç el silahla suikas-
ta uğrayan Ermeni Gazeteci Hrant Dink, 
23 Ocak 2007’de büyük bir katılımla top-
rağa verilmiştir. Cenaze töreniyle ilgili 
gazetelerden yansıyanlar, çoğunlukla aynı 
olmakla birlikte, Güneş gazetesi ağırlıklı 
olarak cenazede atılan sloganlar üzerinde 
eleştirel bir tarzda durmuştur. Hürriyet, Ev-
rensel ve Yeni Şafak gazeteleri ise, cenaze 
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törenine geniş yer vermişlerdir. Cenaze tö-
reninden sonraki gün olan, 24 Ocak 2007 
tarihinde gazeteler şu başlıkları kullanmış-
tır: ‘Diaspora’yı bile şaşırttık!’ (Güneş, 24 
Ocak 2007), ‘Toprağından ayrılmadı’ (Yeni 
Şafak, 24 Ocak 2007), ‘Türkiye Hrant’ı 
uğurladı- Yüzbinlerce Hrant’ız!’ (Evrensel, 
24 Ocak 2007), ‘Ülkenden ayrılmadın sev-
gilim’ (Hürriyet, 24 Ocak 2007), ‘Kurşun 
ters tepki, Türkiye tek yürek oldu’ (Hürri-
yet, 24 Ocak 2007).

Suikast olayının hemen ardından en çok 
tartışılan konuların başında, bu suikastın 
Ermeni diasporasının işine yarayacağı yö-
nünde olmuştur. Ancak devlet kurumları-
nın ve medyanın olaya tepkili yaklaşması, 
çok kısa sürede sanıkların yakalanması ve 
cenaze töreninde katılım ve tavırlarla oluş-
turulan atmosfer, olayın seyrinin beklen-
tinin aksi yönünde gerçekleşmesini sağla-
mıştır. Oluşturulan bu durum, gazetelerin 
başlıklarına da yansımıştır. Güneş gazetesi, 
en baştan beri sergilediği tavrını korumuş 
ve başlığında diasporanın hayal kırıklığına 
işaret etmiştir. Aynı etki, Hürriyet’in ikinci 
başlığında da görülmüştür. Hürriyet ilk baş-
lığında ise, Dink’in eşinin duygusal konuş-
masını yansıtmış ve bunu yaparken Hrant 
Dink’in ülkesini ne kadar çok sevdiğinin 
vurgusunu yapmayı ihmal etmemiştir. Yeni 
Şafak gazetesi de, ‘Toprağından ayrılmadı’ 
başlığıyla aynı duyguyu yaratmaya çalış-

mıştır. Evrensel gazetesinin başlığında ise, 
cenazedeki kalabalık kitleye vurgu yapıl-
mış ve atılan slogandan esinlenerek, ‘Yüz-
binlerce Hrant’ız!’ denilmiştir. Cenazeyle 
ilgili tüm başlıkların genel içeriklerine ba-
kıldığında, eleştirmeyen ve olumlu bir hava 
sezilmiştir. Ancak daha sonraki haber me-
tinlerinde, gazetelerin konuyla ilgili yakla-
şımları çok farklı olmamakla birlikte, ona 
ayırdıkları konunun derecesi farklılık gös-
termiştir. Güneş gazetesi, konuya çok yer 
vermezken, Hürriyet gazetesi ise, şu ayrın-
tılara yer vermiştir:

Hürriyet, ‘Türkiye evladını uğurladı’ (24 
Ocak 2007) başlığıyla, cenaze töreni ve 
atılan sloganlar hakkında bilgi vermiştir. 
Atılan bu başlık, Hrant Dink’in öteki konu-
mundan çıkarılıp sahiplenmesini örnekle-
miştir. “Dink’e ilk törenin yapılacağı gaze-
te binası önünde toplanan binlerce kişi el-
lerinde, “Hepimiz Hrant Dink’iz, hepimiz 
Ermeniyiz”, “Katil 301” Ermenice, Kürt-
çe ve Türkçe yazılı dövizler taşıdı. Hrant 
Dink’in eşi Rakel Dink’in konuşmasından 
önce Ermenice ezgiler dinlendi.” Cenaze 
töreninde kullanılan sloganlardan özellik-
le ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganı, daha son-
ra derin tartışmalara neden olmuştur.  Bu 
sloganın ima ettiği   durum, ötekileştirilen 
bir milletle kendilerini bütünleştiren ve 
egemen söyleme ters düşen öznelerin bir 
nevi vatan hainliği etmiş olmaları durumu-
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na düşürülmüş olmalarıdır. ‘Rakel Dink: 
Sevdiklerinden ayrıldı, ülkesinden ayrıl-
madı’ (Hürriyet, 24 Ocak 2007) başlıklı 
haberde, Rakel Dink’in tüm konuşması, 
barış ve kardeşlik mesajları verilerek yer 
almıştır. Rakel Dink’in, “Katil kim olursa 
olsun, 17 ya da 27 yaşında, biliyorum ki o 
da bir zamanlar bebekti. Bir bebekten bir 
katil yaratmak, sorgulanmadan hiç bir şey 
yapılamaz” şeklindeki sözlerine vurgu ya-
pılmıştır. Yeni Şafak, ‘Bebek nasıl katil 
olur’ (24 Ocak 2007), Evrensel, ‘Bebekten 
katil yaratan karanlığı sorgulamalıyız’ (Ev-
rensel, 24 Ocak 2007) başlıklarıyla konuya 
yer vermişlerdir. Dink’in yaşadığı acıyla 
“Bebekten katil yaratan karanlık” olarak 
tarif ettiği sistem, kendi başına-soyut ve 
cansız bir mekanizma değil; savunucuları 
ve sahipleri olan, onlar tarafından oluştu-
rulmuş kurumlar ve aygıtlarla işleyen canlı 
bir düzendir. Sorun gazetelerin, bu düzen 
ve sistemin; işleyen bu mekanizmanın ne-
resinde durdukları ve olaylar, gelişmeler 
ve ilişkiler karşısında nasıl bir tutum alınıp 
hangi politikaları savundukları olmalıdır.

Dini bir misyonu olan Yeni Şafak gazetesi, 
Hrant Dink’in cenaze haberlerine ağırlık 
vermiştir. Gazete, haber metinleri ve baş-
lıklarında kendini Dink’e yakın bir hissiyat 
çizgisinde göstermeye çalışmakla birlikte, 
sanıklara karşı tepkisi de çok sert olmamış-
tır, hatta kamuoyunu daha ılımlı olması yo-

lunda etkilemeye çalışmıştır. Yeni Şafak’ın 
kullandığı bazı duygusal başlıklar ise şöy-
ledir: ‘Sevgiliye mektup’ (Yeni Şafak, 24 
Ocak 2007) başlıklı haberde, Dink’in eşi 
Rakel Dink’in cenaze törenindeki konuş-
masının tümü verilmiştir. ‘Samast’ın anne-
si cenazeyi izlerken bayıldı’ (Yeni Şafak, 24 
Ocak 2007) başlığı ise, sanığın annesinin 
içine düştüğü durum, kitlelerin nezdinde 
duygusal sözcükler kullanılarak verilmeye 
çalışılmıştır. Duyguyla yoğrulmuş diğer bir 
başlık ise, ‘O vatanını sevdi vatanı onu sev-
di’ (Yeni Şafak, 24 Ocak 2007) başlığıdır. 
Haber metinlerinde sürekli olarak Hrant 
Dink’in vatanını çok sevdiği belirtilmiştir. 
Buradaki amaç, Dink’in kast edildiği gibi 
vatan haini olmadığı ve kitlelere uygulanan 
bilinç yönetimi ile onun bu şekilde kasıtlı 
olarak yansıtıldığını vurgulamaktır. Başlık-
taki ‘vatanı onu sevdi’ kullanımı ise, aslında 
tüm Türk halkının ondan nefret etmediği ve 
birkaç kişi yüzünden tüm halkı karalama-
nın doğru olmayacağı yönünde bir anlam 
çıkarılmıştır. Yeni Şafak gazetesinin ha-
ber metninde verdiği şu sözlerde, tam da o 
amaca hizmet etmiştir: “Evet gözümüz var 
toprağında bu vatanın. Ama koparıp götür-
mek için değil en dibine gömülmek için’ di-
yordu. Ve dün eşi Rakel Dink’in dediği gibi 
‘sevdiklerinden ayrılma pahasına ülkesin-
den ayrılmayarak’ o ölesiye sevdiği topra-
ğına büyük bir sevgi seliyle uğurlandı” (24 
Ocak 2007). Evrensel gazetesi; ‘Türkiye 
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Hrant’ı uğurladı’, ‘Yüzbinlerce Hrant’ız!’ 
başlıklarının yanı sıra aynı gün ‘Sen rahat 
uyu Hrant Dink’ (Evrensel, 24 Ocak 2007) 
başlığını da kullanmıştır. Cenaze töreni ha-
berlerinde, genellikle duygu içerikli ayrın-
tılara ağırlık veren gazete, suikast olayını 
haberlerinde lanetler tarzda yorumlara da 
yer vermiştir.

‘Hepimiz Ermeniyiz’ Protestosunun Tem-
sili

Hrant Dink’in cenaze töreninde atılan, 
‘Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz’ 
sloganının ne kadar doğru olduğu konusu, 
tartışmalara sahne olmuştur. Daha cenaze 
törenin olduğu gün tartışılmaya başlanan 
slogan için, gazetelerden ve egemen sınıf-
lardan farklı söylemler gelmiştir. Evrensel, 
dışında diğer üç gazetenin kanısı sloganın 
doğru olmadığı ve karışıklık yaratabileceği 
yönünde olmuştur. Evrensel ise, kullandığı 
başlıklarda sloganın gereğinden fazla abar-
tıldığını ifade etmiştir. Hürriyet gazetesi 
slogan olayında –tıpkı diğerlerinde de oldu-
ğu gibi- egemen söyleme ters düşmemeye 
özen göstermiştir. Hatta egemen ideolojik 
söylemi destekler nitelikte başlıklar atmış 
ya da onlara dokunacak konularda sessiz 
kalma yoluna gitmiştir. Yeni Şafak gazete-
si, Başbakan Erdoğan’ın konuyla ilgili dü-
şüncelerini, Başbakanın, ‘Hepimiz Hrant’ız 
sözü daha iyiydi’ (Yeni Şafak, 28 Ocak 
2007) sözlerini başlığına yansıtarak ifade 

etmiştir. Yeni Şafak, sadece iktidarın de-
ğil bunun yanı sıra muhalefetin de konuyla 
ilgili tavrını dönemin CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal’ın, ‘Ermeni sloganı yanlış 
oldu’ (Yeni Şafak, 31 Ocak 2007) sözleri-
ni başlıkta vererek yansıtmıştır. Eleştirilen 
sloganın savunuculuğunu ise, Hrant Dink’i 
Uğurlama Komitesi’nden Musa Çam yap-
mıştır. Çam’ın sözleri haber metninde, ‘O 
slogan sadece bir günlük duygudaşlık için-
di’ (Yeni Şafak, 30 Ocak 2007) başlığıyla 
verilmiştir. Yeni Şafak gazetesinin her iki 
tarafında görüşlerine yer vermesi orta bir 
yol çizmeye çalıştığının göstergesi olarak 
görülmüştür.

Eleştirilen sloganın çalışmanın kapsamında 
yer alan gazetelerdeki temsilindeki farklılı-
ğa en açık örnek, Milli Mücadele Derneği 
üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir pro-
testo gösterisi sonunda olayın haber satırla-
rına yansıyışında görülmüştür. Dernek üye-
leri tarafından ‘Hepimiz Hrantız Hepimiz 
Ermeniyiz’ sloganına tepki olarak protes-
toda ‘Hepimiz Mustafa Kemal’iz Hepimiz 
Türk’üz, Atatürkçüyüz, Şehitler ölmez va-
tan bölünmez’ şeklinde karşı sloganlar atıl-
mıştır. Yapılan protesto gösterisinde özel-
likle dernek başkanının konuşması gazete-
lerde farklı temsillere konu olmuştur. Yeni 
Şafak “‘Hepimiz Ermeni’yiz’ protestosu’ 
(05 Şubat 2007) başlığını kullanırken ha-
ber metninde ise Dernek Başkanı Hüseyin 
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Adıgüzel’in konuşmasını biraz daha yumu-
şatarak vermiştir.

Evrensel protestoyu, ‘Cinayeti sahiplendi-
ler’ (Evrensel: 06 Şubat 2007) başlığıyla 
satırlarına taşımıştır. Protestodaki dernek 
başkanının sözlerini ise, Yeni Şafak gaze-
tesine oranla daha sert bir şekilde vermiştir. 
Gazetenin haber metninin en vurgulu kesiti 
ise şu kısmı olmuştur: “…Adıgüzel, Hrant 
Dink’in öldürüldüğü günün akşamında ci-
nayetin ulusalcılara yıkılmak istendiğini 
belirtirken, Dink’in öldürülmesinden utanç 
duymadıklarını ifade ederek, adeta cinayeti 
sahiplendi. Dink’in öldürülmüş olmasının 
onu bir basın şehidi ya da demokrasi şehidi 
yapmadığını belirten Adıgüzel, konuşması-
nı şu şekilde sürdürdü; “Böyle bir adam su-
ikasta uğradı diye kahraman olmaz.  Böyle 
bir adam için Ermeniyim diye slogan ata-
caklar varsa kendileri bilirler…. Türkiye’ye 
bir faydası olmamıştır, zararı olmuştur ama 
buna rağmen hiç ama hiç üzülmedik. Se-
venleri üzülebilir, onları anlayabiliriz ama 
onlar da bizi anlasınlar. Bu bir mücadele, 
Türkiye ve Türkler bir düşmanını kaybetti.” 
Evrensel ve Yeni Şafak gazetelerinin aynı 
haberi ele alış tarzlarına bakıldığında, Yeni 
Şafak gazetesinin haber metninde, yuka-
rıda özellikle koyu olarak yazılan yerlerin 
olmadığı görülmüştür. Yeni Şafak gazetesi-
nin aksine, Evrensel gazetesi, bu kısımları 
onaylamayan tarzda vurgulamıştır.

‘Hepimiz Türküz!’ (Güneş, 05 Şubat 2007) 
başlığıyla protestoda atılan sloganlarla 
hemfikir olmadığını gösteren Güneş, haber 
metninde Evrensel ve Yeni Şafak gazetele-
rinden çok farklı söylemler geliştirmiştir. 
“…Adıgüzel, Hrant Dink’in öldürülmesin-
den dolayı utanç duymadıklarını belirterek 
‘ASALA tarafından Kapalı Çarşı kana bu-
landığında, Türkler öldürüldüğünde hiç-
bir Ermeni çıkıp ‘Hepimiz Türk’üz’ diye 
bağırdı mı? Bir insanın Türkiye Cumhuri-
yeti kimliği varsa o Türk demek değildir. 
Biz her zaman vatanımıza sahip çıkacağız’ 
dedi.” Güneş gazetesi, daha çoğunlukla 
‘Hepimiz Türküz’ başlığında da görüldü-
ğü gibi Türk kimliğine ağırlık vermiştir ve 
‘Ermeniyiz’ sloganının gündemde olduğu 
günlerde daha çoğunlukla ‘Hepimiz Tür-
küz’ başlığını kullanarak karşı bir slogan 
geliştirmiştir.

Aynı olay üç farklı gazetede (Yeni Şafak, 
Evrensel ve Güneş) gözle görülebilecek 
tarzda farklı işlenmiş, farklı temsil edilmiş-
tir. Gazetelerin olayı haberde kurgulayış 
tarzları kendi yayın çizgileri dâhilinde söy-
lemlerini gösterebilecek niteliktedir. Yeni 
Şafak gazetesi, biraz daha orta bir yol se-
çerek diğer iki gazetenin olayla ilgili haber 
metinlerinde kullandıkları ayrıntılara yer 
vermemiştir. Evrensel ve Güneş gazetele-
rinde, kimi bilgiler ortak verilmiştir. Ancak 
iki gazetede yer alan bilgilerde, farklı bir 
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vurgulama yapılmış ve farklı anlamlar ima 
edilmiştir. Evrensel gazetesinin tavrı protes-
toyu gerçekleştirenlere yönelik biraz daha 
yargılayıcıyken, Güneş gazetesinin tavrı 
ise, biraz daha destekleyici yönde olmuştur. 
Güneş bu desteği, haber satırlarında kullan-
dığı ifadelerle göstermiştir.

Evrensel, ‘Hepimiz Ermeniyiz rahatsız etti’ 
(Evrensel, 25 Ocak 2007) başlığıyla med-
ya kurumlarının sloganı kabullenmeyen 
ve eleştiren sorgulayıcı tavırlarına yüklen-
miştir. Gazete haber metninde ise, “Hrant 
Dink’in cenazesinde atılan dayanışma slo-
ganı “Hepimiz Ermeniyiz”, “Ermeni” sözü-
nü hâlâ hakaret amacıyla kullanan kafaları 
ortaya çıkardı. Kimileri, bir “karşı slogan” 
üretti: “Hepimiz Türk’üz”. Tercüman’ın 
sürmanşetine yansıyan bu ifade, cenazeye 
katılan yüz binlere “İçimizdeki hainler” di-
yerek hakaret etti. “Yürüyüşte neden Türk 
bayrağı taşınmadı”, “Yeni bir bölücülük 
başlattılar” gibi ifadeler kullanılan haber-
de, şehit cenazeleriyle karşılaştırma yapıldı 
ve “Onların günahı ne?” diye soruldu” şek-
linde ifadelere yer vererek diğer medya or-
ganlarının tavrını eleştirmiş ve ‘dayanışma 
sloganı’ ifadesini kullanarak hangi tarafta 
yer aldığını göstermiştir. Gazete, aynı tarih-
te, ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganına bile ta-
hammülleri yok! (Evrensel, 25 Ocak 2007) 
başlığını kullanmıştır. Medya kurumlarının 
genelinin konuyla ilgili aynı görüşte olduk-

larını yansıttıkları haber metinlerinde Ev-
rensel gazetesi, hepsine ters düşerek kendini 
‘ötekileştirmiştir.’

Güneş, ‘Ermeniyiz’ sloganına tepkisini aynı 
kararlılıkta sürdürmüştür. ‘Hepimiz Erme-
niyiz sloganlarına halktan tepki’ (Güneş, 
24 Ocak 2007) başlığını, “En fanatik Türk 
karşıtları dahi, Dink cinayetine gösterilen 
muazzam tepki ve ‘Hepimiz Ermeniyiz’ 
sloganları ile şoke oldu” (Güneş, 24 Ocak 
2007) spotu takip etmiştir. Güneş ayrıca 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu 
sözlerini diğer bir başlığında kullanmıştır: 
‘Ermeni değiliz Türküz tepkisi’ (Güneş, 24 
Ocak 2007). ‘Ermeniyiz’ sloganına, milli-
yetçi bir söylemle karşı çıkan Güneş, olayı 
Türk milletinin çok hassas olduğu bir konu 
olan şehit aileleriyle bağdaştırarak kamuo-
yunu düşünmeye sevk etmeye çalışmıştır.

Bayraklı Samast Fotoğraf ve Video Gö-
rüntülerinin Gazetelerdeki Sunumu

Hrant Dink Suikastı sanığı Ogün Samast’ın 
yakalanmasının ardından sanıkla ilgili orta-
ya çıkan fotoğraf ve video görüntüleri be-
raberinde birçok suçlama ve tartışmayı da 
getirmiştir. Bu süreçte farklı zamanlarda, 
Samast’lı iki farklı görüntü kaynağı ortaya 
çıktığından dolayı iki farklı başlık altında 
incelenmiştir. Araştırma çalışması kapsa-
mında ele alınan gazetelerin, fotoğraf ve 
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görüntü tartışmalarına bakış açıları ve kul-
landıkları söylemler irdelenmiştir.

Bayraklı Samast Fotoğraflarının Temsili 
(İlk görüntüler)

“Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ı 
polis ve jandarmanın işbirliğiyle jandarma 
bölgesi olduğu için jandarmalar otobüste 
yakaladı. Jandarma ve polis Ogün Samast’ı 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Sam-
sun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 
asılı bulunan “Vatan toprağı kutsaldır, ka-
derine terk edilemez” görüntüsünün önün-
de Ogün Samast’ın ilgili birimlere gönde-
rilecek ilk fotoğrafı çekildi ve bu fotoğraf 
keşif için bazı birimlere internet aracılığıyla 
gönderildi. Ogün Samast’ı yakalayan jan-
darmalar terörle mücadele şubesine diğer 
polislerle birlikte geldi. Fotoğraf, Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin 
görevlileri tarafından çekildi. Aynı ekip 
görüntüleri video kameraya da aldı. Bu 
arada jandarmanın fotoğrafçısı da oraday-
dı. Jandarmanın fotoğrafçısı da, Samast’ın 
aynı yerde görüntülerini çekti. İşte bu gö-
rüntüler çekilirken Samsun Emniyet Mü-
dürlüğü’ndeki kameraman jandarmaları da 
sürekli kayda aldı. Fotoğraf, Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü’nde çekildi. Görün-
tüler birden çok birime ulaştırıldı. Samsun 
Emniyet Müdürlüğü, fotoğrafla ilgili eleş-
tiriler yapılınca fotoğrafın emniyette çekil-

mediğini yaymaya çalıştı. Ancak daha son-
ra gerçek anlaşılınca Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Sözcüsü İsmail Çalışkan, İl Emni-
yet Müdürü’nden aldığı bilgiye dayanarak 
fotoğrafın emniyette çekildiğini doğruladı” 
(Hürriyet, 01 Şubat 2007). Hürriyet gaze-
tesi olayı bu şekilde özetlemiştir. Egemen 
sınıfların kurumlarında gerçekleşip medya 
aracılığıyla kamuoyuna ulaşmış olan ve 
skandal olarak nitelendirilen bu olayın ga-
zetelerde nasıl temsil edildiğine bakılmıştır.

Fotoğraf ve görüntüler ilk ortaya çıkarıl-
dıklarında ‘çeken kurumun jandarma oldu-
ğu’ şeklinde ki ifadelerle suç, Jandarmanın 
üstüne atılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan 
fotoğraf ve görüntülerle ilgili, Güneş ga-
zetesinin sayfalarında 03 Şubat 2007 tari-
hine kadar hiçbir haber çıkmamıştır. Hür-
riyet gazetesinde ise, ‘Samsun Emniyeti’ne 
fotoğraf incelemesi’ (Hürriyet, 27 Ocak 
2007) başlığıyla verdiği haber dışında, 01 
Şubat 2007’ye kadar konuyla ilgili habere 
rastlanmamıştır. Olayla ilgili yayınladığı 
tek haberin başlığında ve haber metninde 
kullandığı ifadede çok fazla merak uyandı-
rıcı bir durum göze çarpmazken, gazetenin 
olaya inanmadığı yönünde bir izlenim se-
zilmiştir.

Yeni Şafak gazetesinin, olayı haber metnin-
de kullanırken egemen söyleme ters düşe-
bilecek söylemlere yer vermemeye dikkat 
ettiği gözlenmiştir. ‘Emniyet ve jandarma 
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“biz çekmedik” dedi’ (Yeni Şafak, 26 Ocak 
2007) başlığıyla verdiği haberde Yeni Şa-
fak, bir yandan Emniyet ve Jandarma ku-
rumlarını aklamaya çalışırken diğer taraf-
tan ‘peki kim çekti?’ sorusunun da sıkıntı-
sını taşımıştır. Gazete, başlığın devamında-
ki haber metninde olayın nasıl gerçekleşti-
ğine yer vermiştir. Yeni Şafak’ın fotoğrafı 
ne emniyetin ne de jandarmanın çekmediği 
şeklindeki haberinin yayınlandığı gün fo-
toğrafın çekildiği yer açıklık kazanmıştır. 
Evrensel gazetesi, bu durumu Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nün açıklamasını kaynak 
göstererek ‘Samast’ın fotoğrafı Emniyet’te 
çekildi’ (Evrensel, 27 Ocak 2007) başlı-
ğıyla duyurmuştur. Ortaya çıkarılan fotoğ-
raf skandalından sonra bir takım görevden 
alma olayları yaşanmıştır Evrensel gazetesi 
bu durumu, ‘Yetmez; arkası gelsin!’ (Evren-
sel, 27 Ocak 2007) başlığıyla yeterli bul-
madığını göstermiştir. Hürriyet gazetesi ise 
görevden alma olayını, ‘Fotoğraf sürgünü’ 
(01 Şubat 2007) şeklinde anons etmiştir. 

Güneş gazetesinin fotoğraf skandalıyla il-
gili tepkisi geç olsa da, tavrı oldukça sert 
olmuştur. Gazetenin, söz konusu olaylı fo-
toğrafın üzerine büyük puntolarla yazdığı 
‘Kirli Tertip’ (Güneş, 03 Şubat 2007) başlı-
ğıyla bu skandalın amacının askeriyeyi ka-
ralamak olduğunu sert bir dille açıklamıştır. 
Güneş, askeri kuruma zarar vermemek için 
olayın askeriyede gerçekleşmediği ortaya 

çıkana kadar konuyla ilgili haberlere rağbet 
göstermemiş ve sayfalarında yer verme-
miştir. Olayın nerede gerçekleştiği açıklık 
kazandığında ise, çekildiği yere (Emniyet) 
özellikle vurgu yapmıştır.

Kendisi hariç tüm basın kuruluşlarının gö-
rüntülerin jandarmada çekildiği iddialarını 
kabul ettiği üzerinde duran Güneş, olaya 
duyduğu öfkeyi bu şekilde yansıtırken as-
keri kurum olan jandarmanın da tepkisini 
‘Jandarma öfkeli’ (Güneş, 03 Şubat 2007) 
başlıklı haberiyle göstermiştir. ‘Niyet, en-
dişe verici’ (Güneş, 03 Şubat 2007) ara baş-
lığının altında yer alan ifadeler, “Komutan-
lık, ‘Görüntülerin, jandarma karakolunda 
çekildiği ifade edilerek TGRT’ye servis 
edilmesi, bu tertibin arkasında olanların 
niyet ve maksatlarını göstermesi açısından 
son derece düşündürücü ve endişe verici-
dir’ açıklamasını yaptı” şeklinde verilmiş-
tir. Güneş gazetesi suikastın en başından 
beri sürdürdüğü yanlı tavrını bu konuda 
da devam ettirmiştir. Jandarmanın tepkisi 
Hürriyet’te ise, ‘Jandarma’dan sert açıkla-
ma’ (03 Şubat 2007) başlığıyla aktarılmış 
ve haber metninde jandarmanın açıklaması 
olduğu gibi verilmiştir. Gazetede, söz ko-
nusu fotoğrafların jandarmada çekilmediği 
üzerinde durulmuştur. Güneş gazetesi, fo-
toğrafın çekildiği yerin kesinlik kazanma-
sıyla bu konuyla ilgili haberlere ağırlık ver-
miş ve ‘Komplo...’ (Güneş, 04 Şubat 2007) 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

267

başlığını kullanarak suçlayıcı bir tavır ta-
kınmıştır.

Hürriyet de, Güneş’in tavrını takınarak, 
görüntülerin jandarma karakolunda değil 
de emniyette çekildiği ortaya çıkana kadar, 
tek bir haber dışında, olayla ilgili haberle-
re sayfalarında yer vermemiştir. Hürriyet, 
‘Skandal görüntüler’ (01 Şubat 2007) baş-
lığıyla bu konudaki sessizliğini, olaydan 
günler sonra bozmuştur. Hürriyet’in bu 
tavrı, -Güneş gazetesi kadar sert ifadeler 
kullanmasa da- gazetenin askeriyeyi kara-
lama kampanyasına ortak olmak istemedi-
ğinden söz konusu olayla ilgili haberlere 
yer vermediği sonucu çıkartılmıştır. Olayın 
emniyet birimlerinde gerçekleştirildiğinin 
ortaya çıkması üzerine Hürriyet, ‘İşte kri-
zin perde arkası’ (Hürriyet, 03 Şubat 2007) 
başlığıyla haber metninde kullandığı sitem 
edici bir tarzla olayı yansıtmıştır. Skandal 
görüntülerin emniyetin birimlerinde çekil-
diği ortaya çıktıktan sonra haberlerin Hür-
riyet ve Güneş gazetelerinde yer alması, bu 
kurumların emniyet kurumundan çok jan-
darmayı desteklendiğini ortaya koymuştur. 
Hürriyet gazetesi, ortaya çıkarılan fotoğraf 
görüntülerinin suikast sanığını unutturma 
yolunda atılmış bir adım olduğunu, ‘Bay-
raklı fotoğraf katili unutturdu’ (Hürriyet, 
03 Şubat 2007) başlığıyla dile getirmiş ve 
böylelikle amacın dikkati farklı yerlere 
çekmek olduğunu iddia etmiştir.

Hürriyet ve Güneş gazeteleri, jandarmayı 
(askeriye) lekelememek için ilk başlarda 
olaya sıcak yaklaşmazken Yeni Şafak ga-
zetesinin ise bu hassasiyeti göstermediği 
görülmüştür. Gazetenin, ‘Kahraman mua-
melesi’ (Yeni Şafak, 02 Şubat 2007) baş-
lıklı haberinde askeriyenin suikast sanığı 
Samast’a kahraman muamelesinde bulun-
duğuna dikkat çekmiştir. Gazete, haber me-
tinlerinde hem muhalefetin hem de iktida-
rın tavrını ortaya koyan bir tutum içerisin-
de olsa da, iktidarın haberlerine daha çok 
ağırlık vermiştir. Yeni Şafak, konuyla bağ-
lantılı şu başlıklara yer vermiştir: ‘Suçluyu 
övdüler soruşturma açılsın’ (Yeni Şafak, 
02 Şubat 2007), ‘Baykal: Ogün kahraman 
muamelesi görmüş’ (Yeni Şafak, 02 Şubat 
2007), ‘Suçüstü fotoğrafları böyle çekil-
di’ (Yeni Şafak, 03 Şubat 2007), ‘Skandal 
diyalog’ (Yeni Şafak, 03 Şubat 2007), ‘O 
bayrak oraya yakışmadı’ (Deniz Baykal) 
(Yeni Şafak, 03 Şubat 2007), ‘Erdoğan: 
Sonuna kadar gideceğiz’ (Yeni Şafak, 02 
Şubat 2007). 

Evrensel gazetesinin ise, jandarma ve em-
niyeti görevini yapmamakla suçlar tarzda 
bir tutum içerisinde olduğu dikkat çekmiş-
tir. Gazete, emniyet ve jandarma arasındaki 
fotoğrafları kimin çekip basına servis ettiği 
tartışmalarının devam etmesinin asıl konu-
yu unutturduğunu belirtmiştir. Bu durumu, 
‘Cinayeti kim servis etti?’ (Evrensel, 03 
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Şubat 2007) başlığıyla hatırlatan Evrensel 
gazetesinin haber metninde ise, daha ağır 
bir dil kullandığı görülmüştür. Evrensel ga-
zetesi, olayda adı geçen kurumların görev-
lerini gerektiği şekilde yerine getirmedikle-
ri ve olayın birkaç görevlinin üzerine yük-
lenerek unutturulmaya çalışıldığı üzerinde 
durmuştur. ‘Kanıtlar karartılmasın!’ (Ev-
rensel, 04 Şubat 2007) başlığıyla Evren-
sel, emniyet ve jandarmayı eleştiri hedefi 
haline getirmeye devam etmiştir. Evrensel, 
söylemleriyle yine ‘öteki’ olmayı kabul et-
miş ve dikkatleri başka yönlere çekmeye 
çalışmıştır. Bazı durumların suikast sanık-
larını unutturma yoluna gitmek için özel-
likle ortaya çıkarıldığını ifade etmeye ça-
lışmıştır. Egemen söyleme ters düşen ifade-
leriyle Evrensel, diğer basın kuruluşlarının 
aksi yönde, kendi ideolojisine has farklı bir 
duruş sergilemiştir.

Samast’lı Video Görüntülerinin Temsili 
(Son görüntüler)

Samsun Terörle Mücadele Şubesi’nde Hrant 
Dink’in suikast sanığı Ogün Samast’ın ilk 
sorgusunda çekilmiş ikinci bir kaset Hür-
riyet tarafından ele geçirilmiştir. “Kasette, 
görevliler Samast’ın sigara içmesine izin 
veriyorlar ve çok iyi davranıyorlar. Görev-
liler, Samast’ın ön cebinde taşıdığı Türk 
bayrağını çıkarmasını istiyorlar. Bayrağı 
çıkarıp açan Samast, iki yanına geçenlerle 
poz veriyor, ardından bayrağı öpüp alnına 

götürerek cebine tekrar yerleştiriyor” (Hür-
riyet, 09 Şubat 2007). Samast’ın her iki ka-
setteki hem kendi tavırları hem de kendisi-
ne yönelik olarak gösterilen tavırlar hâkim 
ideolojiyi işaret etmiştir. Kasetteki görün-
tülerin gösterdiğine göre, görevliler suikast 
sanığının yaptığı eyleme tavırlarıyla onay 
vermiştir. Böylelikle durum, suikastı gizli 
hegemonyanın mı işlemiş olduğunu çıkar-
samaya doğru bir yolu tarif etmiştir. Hür-
riyet gazetesi, ilk olayda tam anlamıyla 
çekimser bir tavır takınmış ve olayla ilgili 
haberlere olayın gerçekleştiği yer kesinlik 
kazanıncaya kadar fazla yer vermemiştir. 
Ancak bu kasette durum tam tersi yönde 
seyir göstermiş hatta gazetenin kendisi gö-
rüntüleri ortaya çıkarmış ve servis etmiştir. 
Gazete, sadece kasette çıkan görüntülerdeki 
kişiler arasında geçen diyaloglar ve davra-
nışları haberlerinin başlıklarına yansıtmış-
tır. Hürriyet, olayı anons ederken ‘Bayrağı 
cebinden çıkardı’ (09 Şubat 2007) başlığını 
kullanmıştır. Başlıkta, haberin devamını 
merak ettirici bir etki bulunmaktadır. Böy-
le bir başlık karşısında okur haberin deva-
mını merak ederek okumayı sürdürecektir. 
Bu başlığın haber metninde yer alanlar ise, 
tam anlamıyla kasetin içinde sözlü olarak 
geçenlerin satırlara sığdırılmış halleri ol-
muştur. Gazetenin kullandığı ara başlıkla-
rın daha ağırlıklı olarak Samast’ın ifade-
sindeki sözleri ve tavırlarına göre oluştur-
duğuna dikkat edilmiştir. Haber metninde, 
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‘Samast çok rahat’, ‘Gir koluna Osman 
abi’, ‘Ceptekilere inceleme’, ‘Cepten çı-
kan bayrak’, ‘Öperek koyuyor’, ‘Çıkar-
dım vurdum’ (Hürriyet, 09 Şubat 2007) ara 
başlıkları kullanılmıştır. Hürriyet gazetesi, 
“Abine bir güzel poz ver lan hem de güle-
rek, hadi şöyle” (Hürriyet, 09 Şubat 2007) 
başlıklı haberinde ise, kasetteki diyalogları 
kişilerin ağızlarından çıktığı gibi doğrudan 
vermiştir.

Gazetenin diyalogları verirken hiç değiştir-
meden (argo halleriyle) oldukları gibi ver-
diği görülmüştür. ‘Çıkarsa o... çocuğuyum’ 
(Hürriyet, 09 Şubat 2007) başlıklı haber 
metnindeki gibi argo ifadeler kullanılmış-
tır. Haberin içeriğinde ise Samast’ın sırtı 
okşanıp ona ‘aslanım’ şeklinde ithamlarda 
bulunularak rahatlatılmaya çalışıldığına 
dikkat çekilmiştir. Yeni Şafak gazetesinin 
olayla ilgili haberi çok kısa ve tek bir haber 
şeklinde olmuştur. ‘Aslan kardeşim yak bir 
sigara’ (Yeni Şafak, 09 Şubat 2007) başlığı-
nı kullandığı haber metninde ise ‘aslan kar-
deşim’ üzerine vurgu yapılmış ve kasetteki 
tavır ve diyaloglar anlatılmıştır. Haberde 
yoruma açık bir bilginin olmamasına dikkat 
edilmiştir. Evrensel’de ilk etapta ‘İkinci ka-
set yayımlandı’ (Evrensel, 10 Şubat 2007) 
başlığı altında Samast ve emniyet görev-
lileri arasında geçen diyalog anlatılmıştır. 
Daha sonra ‘Gir koluna Osman Abi’ve ‘Çı-
kardım vurdum’ (Evrensel, 10 Şubat 2007) 

ara başlıklarıyla olay örgüsünün aynı şekil-
de aktarıldığı görülmüştür. Güneş gazetesi, 
hiçbir sayısında ikinci kasetle ilgili hiçbir 
habere yer vermemiştir. Güneş gazetesinin 
bu tavrı, Shoemaker ve Reese’in medya 
kuruluşlarının hakim ideolojilerin çıkarları 
doğrultusunda, toplumdaki bazı değer ve 
görüşleri vurguladığı, bazılarını ise, meşru 
olmayan şekillerde sunduğuyla açıklana-
bilir (Bektaş, 2000: 122). Hürriyet, Yeni 
Şafak ve Evrensel gazetelerinde ise olayla 
ilgili haberlere sadece birer gün yer veril-
miştir. Hangi ideolojide olursa olsun ga-
zetelerin hepsi sanki iş birliği yapmış gibi 
diğer günlerde sayfalarında olayla ilgili 
habere yer vermemiş ve olay yaşanmamış 
gibi söylemlerine devam etmişlerdir. 

SONUÇ

Çalışmada basının farklı fikirlere yaklaşı-
mı konusunda örnek bir inceleme olması 
açısından basın sektöründen, suikasta uğ-
ramış olan bir gazeteci ele alınmıştır. Bu 
kişi, gazeteci kimliğinin dışında, Ermeni 
kimliğiyle ‘öteki’ gurubuna sokulanların 
başında gelen Hrant Dink olmuştur. Çalış-
mada, Hrant Dink Suikastı ve sonrasında ki 
gelişmeler ile bunlarla ilgili söylemlerin, 
farklı yayın çizgileri olan Hürriyet, Güneş, 
Evrensel ve Yeni Şafak gazetelerinde nasıl 
temsil edildiğinin irdelenmesi amaçlanmış-
tır. Çalışmada, medyanın egemen söyle-
mi haber metinlerinde yeniden ürettiği ve 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

270

medya kurumlarının haber metinlerini ken-
di ideolojileri doğrultusunda işlediği varsa-
yımları doğrulanmıştır. Evrensel gazetesi-
nin bazı haberleri dışında, basının egemen 
söyleme odaklı bir habercilik anlayışı ser-
gilediği görülmüştür. Çalışmada olayla il-
gili meydana gelen gelişmelere gazetelerin 
yaklaşımının egemen söylemin ne kadar 
zararına olduğuyla ilgili olduğu gözlenmiş-
tir. Haber metinlerinde kullandıkları dille 
de bunu desteklemişlerdir. Haberleri oluş-
turan muhabirlerin, gazetelerin ideolojisi 
ve yayın çizgileri doğrultusunda hareket 
ettikleri ve ideolojik ilkelerin dışına çıkma-
dıkları gözlenmiştir. Çalışmanın uygulama 
kısmında muhabirlerin haber oluşum süre-
cinde bağımsız ve tarafsız hareket edeme-
dikleri görülmüştür.

Egemen söylem ve gazetelerin ideolojile-
rinin, haberlerin genel içeriklerinde etkili 
olduğu görülmüştür. Ayrıca haberlerin baş-
lık ve metinlerinde okuyucuyu yanlı yorum 
yapmaya sevk eden bir üslup kullanılmıştır. 
Ağırlıklı olarak suikast sanıklarının ifade-
leri haber başlıklarına taşınmıştır. Vurgu-
yu artırmak amacıyla başlıklarda dikkat 
çeken ifadeler ve ima içerikli fotoğraflar 
kullanılmıştır. Fotoğrafların üzerinde kul-
lanılan başlıklarda ise, fotoğraf ve mesajı 
bütünleştirici bilgiler verilmeye çalışılmış-
tır. Gazetelerin, haberlerini mikro yapının 
esasları çerçevesinde oluşturmuş oldukları 

da görülmüştür. Haberlerde ima yüklü keli-
me ve cümleler kullanılmış; kıyaslama, zıt-
lıkları vurgulama, abartma gibi yöntemlere 
başvurulduğu gözlenmiştir. Ayrıca inandı-
rıcılığı artırmak için resmi mercilerin gö-
rüşlerinin olduğu gibi verilmeye çalışıldığı 
görülmüştür. Gazeteler, hem suikast olayı 
hem de olayla ilgili kişilerin söylemleri 
üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur.

Hrant Dink Suikastı gazetelerde yoğun bir 
şekilde ele alınarak gündemin ilk sırasına 
oturtulmuştur. Çalışmada doğrulanmış olan 
varsayımlar ve çalışmanın amacı doğrultu-
sunda gazetelerin suikast haberlerine yak-
laşımı ile ilgili ortaya çıkan sonuçlar şu şe-
kilde olmuştur:

Güneş, ideolojisine bağlı olarak milliyetçi 
bir çizgide ilerlemiş ve Hrant Dink suikast 
haberlerine ilk günden itibaren çok fazla 
yer vermemiştir. Gazetenin çizgisini ege-
men söylemin isteği doğrultusunda sürdür-
düğü gözlenmiştir. Özellikle, Dink’in cena-
ze töreninde ‘Hepimiz Ermeniyiz’ sloganı-
na haber metinlerinde büyük tepki göster-
miştir. Gazete, sloganın ağırlık kazandığı 
dönemde, Türklüğü vurgulayan haberlere 
ağırlık vermiş ve sloganı kabul etmediği-
ni ürettiği sert söylemlerle ifade etmiştir. 
Gazetenin ikinci tepkisi ise, Türk bayraklı 
Samast görüntü ve fotoğraflarına olmuş-
tur. Görüntü ve fotoğrafların jandarmada 
çekilmiş olduğu yönündeki iddiaların aksi 
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kanıtlanıncaya kadar gazete, sayfalarında 
olayla ilgili haberlere yer vermemiştir. Gü-
neş, özellikle Samast’lı görüntü ve fotoğ-
raflar konusunda, çok hassas davranmış ve 
ikinci kasetteki olayları    haber metinleri-
ne hiç taşımayarak egemen söylemin isteği 
doğrultusunda hareket ettiğini göstermiştir. 

Hürriyet, suikastla ilgili haberlere çok fazla 
ağırlık vermekle birlikte egemen söyleme 
ters düşebilecek bir tutum içerisinde olma-
mıştır. Haber metni içeriklerinde kullandı-
ğı dilde, çok sert ifadeler yer almamıştır. 
Devlet gazetesi olma eğilimine bağlı ola-
rak diğer gazeteler arasında merkez rolünü 
üstlenmiştir. Güneş ve Evrensel gazetele-
rinde çok fazla hissedilen yanlı davranma 
yaklaşımı, Hürriyet’te daha bir azınlıktadır. 
Ancak yine de ister ‘Ermeniyiz’ sloganında 
olsun, ister Samast’lı fotoğraf ve görüntü-
ler olayında olsun gazete tuttuğu tarafı belli 
etmiş ve egemen söylemle aynı hizada yü-
rümeye çalışmıştır. Gazete, haber metin-
lerinde slogana tepki gösterirken, bayraklı 
görüntülerde Güneş gazetesinin sergilediği 
tavrın benzerini göstermiştir. Ürettiği ha-
berlerin, bayraklı görüntülerde olduğu gibi, 
egemen söyleme zarar verebilecek nitelikte 
olmamasına dikkat ettiği görülmüştür.

Yeni Şafak, suikasttan sonraki haber me-
tinlerinin tümünde Hrant Dink’le kendini 
bütünleştirmesine karşın, aynı zamanda 
kamuoyunda suikast sanıklarına karşı olan 

tepkiyi yumuşatmaya çalışmıştır. Gaze-
tenin haberlerinde dini ideoloji, daha ön 
planda olmuştur ve iktidara yakın olması 
nedeniyle iktidarla ilgili haberlere ağırlık 
vermiştir. Gazetenin egemen söylemin za-
rarına olabilecek haberlere yer vermemeye 
çalıştığı gözlenmiştir. ‘Ermeniyiz’ sloga-
nında egemen söylemle aynı hizada ol-
maya çalışmıştır. Gazete, bayraklı Samast 
fotoğraf ve görüntülerinin ilkine, jandarma 
ve emniyete yönelik sert tepkilerde bulu-
nurken, ikinci kasette çıkan görüntülere 
ise, diğer gazetelerde olduğu gibi, olaya 
çok vurgu yapmadan sadece bir gün yer 
verdiği görülmüştür.

Evrensel, ideolojisine bağlı olarak egemen 
söylemlere ters düşerek kendini ötekileş-
tirmiştir. Çoğu zaman söz konusu olayla-
rın farklı yüzlerini göstermeye çalışmış ve 
ardındaki niyetleri gözler önüne sermiştir. 
Gazete haberlerinde daha ağırlıklı olarak 
sol bir imaj çizmiştir. Suikasta büyük tepki 
göstermiş ve Dink’in yanında yer almıştır. 
En büyük tepkisini ise, atılan slogana karşı 
kamuoyunda ve diğer gazetelerde oluşan 
tepkilere olmuştur. Ancak bayraklı fotoğraf-
larda bu gazetede, diğer gazetelerde oldu-
ğu gibi orta bir yol izlemeye çalışmış ve en 
son görüntü skandalına, yine öteki gazete-
lerin yaptığı gibi, tek bir gün yer vermiştir. 
Evrensel gazetesinin haberleri aktarırken, 
genellikle zıt kutupta olan Güneş gazete-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

272

siyle ters yönde bir eğilimde olduğu göz-
lenmiştir.

Genel itibariyle bakıldığında, gazetelerin 
Dink suikastı ve sonrasında ortaya çıkan 
olaylara bakış açıları, kendi ideolojileri ya 
da yayın çizgileri ve egemen söylemin iste-
ği doğrultusunda olduğu görülmüştür. Ha-
ber metinlerinde kullandıkları söylemlerde 
hegemonik yapıyı sarsmama yönünde bir 
izlenim uyandırmış ve her haberde egemen 
söylemi yeniden üretmişlerdir. “Var olan 
siyasal ve kültürel yapı içinde üretilen du-
rum tanımları haber metinlerinde yeniden 
kurulur, aktarılır, ama statükoyu sarsıcı, dö-
nüştürücü grup ve kişilerin olayları ele alış 
ve değerlendiriş biçimleri haberin sözünün 
dışında kalır” (İnal, 1997: 159) ifadesi ga-
zetelerin bu üslubunu vurgulamaktadır. 
Gazetelerde, egemen ideoloji ile ters düş-
meme yönünde adım atılmıştır. Özellikle 
en son ortaya çıkan kasetteki bayraklı gö-
rüntülerde bunun izlerini görmek mümkün-
dür. Görüntülerin kimi gazetelerde hiç yer 
almaması ya da yer aldıklarında da gazete-
lerin yan tutmadan olayları oldukları gibi 
vermeleri egemen söylemin medya kuru-
munun içerisinde ne kadar da etkin olduğu-
nu gösterir nitelikte görülmüştür.

KAYNAKÇA

ALTHUSSER, L., (2000). İdeoloji ve Dev-
letin İdeolojik Aygıtları. Y. Alp- M. 

Özışık (Çev.). İstanbul: İletişim Yayın-
ları

ALTHUSSER, L., (2006). İdeoloji ve Dev-
letin İdeolojik Aygıtları ile Birlikte Ye-
niden Üretim Üzerine. A. I. Ergüden- 
A. Tümertekin (Çev.). İstanbul: İthaki 
Yayınları

ATABEK, Ü., (2007). Söylem Çözümle-
mesi: Başlangıç Düzeyi İçin Öneriler. 
Ü. Atabek ve G.Şendur Atabek (Der.). 
Medya Metinlerini Çözümlemek: İçe-
rik Göstergebilim ve Söylem Çözümle-
me Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabe-
vi

BEKTAŞ, N. T., (2000). Medya Demokra-
si İlişkisi ve Türk Medyasında Refah 
Partisi İmajı, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü

BENNETT, W. L., (2000). Politik İllüzyon 
ve Medya. S. Say (Çev.). İstanbul: Ne-
hir Yayınları

BILGILI, C., (2005). Medya Üretim İliş-
kileri ve Vicdan Hükmü’nün Hüküm-
süzlüğü. N. Tan Akbulut (Der.). Medya 
Eleştirileri. İstanbul: Beta Yayınları

CHOMSKY, N., (2002). Medya Gerçeği. 
A. Yılmaz- O. Akınhay (Çev.). İstan-
bul: Everest Yayınları



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

273

ÇEBI, M. S., (1997). Haber İçeriğinin Nes-
nelliği Efsanesi. Ankara: Türkiye Sos-
yal Araştırmalar Derneği, s.1

DOĞRU ARSAN, E., (2004). Medya- Güç- 
İdeoloji Ekseninde Merve Kavakçı Ha-
berlerinin İki Farklı Sunumu. Ç. Dur-
sun (Der.). Haber Hakikat ve İktidar 
İlişkisi. Ankara: Elips Yayınları

ERTAN KESKIN, Z., (2004). Türkiye’de 
Haber İncelemelerinde Van Dijk Yön-
temi. Ç. Dursun (Der.). Haber Hakikat 
ve İktidar İlişkisi. Ankara: Elips Yayın-
ları

GEUSS, R., (2002). Eleştirel Teori: Ha-
bermas ve Frankfurt Okulu. F. Keskin 
(Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları

HARDT, H., (1994). Eleştirel’in Geri Dö-
nüşü ve Radikal Muhalefetin Meydan 
Okuyuşu: Eleştirel Teori, Kültürel Ça-
lışmalar ve Amerikan Kitle İletişimi 
Araştırması. M. Küçük (Der.). Medya, 
İktidar, İdeoloji. Ankara: Ark Yayınları

İNAL, M. A., (1996). Haberi Okumak. Te-
muçin Yayınları, İstanbul

İNAL, M. A., (1997). Haber Metinlerine 
Eleştirel Bir Bakış: Temel Sorunlar ve 
Örnek Çalışmalar. Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Yıllık

İNAL, M. A., (1999). Medya, Dil ve İkti-
dar Sorunu: İletişim Çalışmalarında 
Medya ve Siyaset İliskisini Nasıl Tar-
tısmalıyız?. İletişim. Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 
Yaz 99/3

SANCAR ÜŞÜR, S., (1997). İdeolojinin 
Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemon-
yadan Söyleme. Ankara: İmge Kitabevi

SCHUDSON, M., (1994). Haber Üretimi-
nin Sosyolojisi. A. Altun- M. Ağduk 
Gevrek (Çev.). İLEF Yıllık, Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

SHOEMAKER, P.- REESE, S. D., (1997). 
İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki 
Etkisi. S. İrvan (Der.). Medya, Kültür, 
Siyaset. Ankara: Ark Yayınları

SHOLLE, D. J., (1994). Eleştirel Çalışma-
lar: İdeoloji Teorisinden İktidar- Bilgi-
ye. M. Küçük (Der.). Medya, İktidar, 
İdeoloji. Ankara: Ark Yayınları

SÖZEN, E., (1997). Medyatik Hafıza. İs-
tanbul: Timaş Yayınları

TOKGÖZ, O., (2000). Temel Gazetecilik. 
Ankara: İmge Kitabevi

VAN DIJK, T. A., (1988). News as Disco-
urse. New Jersey: Lawrence Earlbaum 
Assaciates Publication



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

274

VAN DIJK, T. A., (1999). Söylemin Yapıları 
ve İktidarın Yapıları. M. Küçük (Der.). 
Medya, İktidar, İdeoloji. Ankara: Ark 
Yayınları

VAN DIJK, T. A., (2007). Medya İçerikleri: 
Bir Söylem Olarak Haberin Disiplinler 
Arası Çözümlemesi. Ü. Atabek ve G. 
Şendur Atabek (Der.). Medya Metinle-
rini Çözümlemek: İçerik Göstergebilim 
ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. 
Ankara: Siyasal Kitabevi

Gazete Kaynakları

GÜNEŞ, (20 Ocak ve 10 Şubat 2007)

HÜRRIYET, (20 Ocak ve 10 Şubat 2007)

YENI ŞAFAK, (20 Ocak ve 10 Şubat 2007)

EVRENSEL, (20 Ocak ve 10 Şubat 2007)

Yazar Notu: Bu çalışma Selçuk Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 
2009 yılında hazırlanan “Basının Farklı 
Fikirlere Yaklaşımı Örnek Olay: Hrant 
Dink Suikastı” isimli yüksek lisans tezin-
den türetilmiştir.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:379 K:433
 (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)

275

EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: There exists a strong bond among the terms ideology, hegemony, constructive 
assent and conscious management. These terms enable reconstructing of the dominant dis-
course by accepting that the dominating power is the ultimate one. In this case, people are 
prevented to accept the discourses against the dominant one or if they accept these deviant 
discourses, they are isolated from the society. Actually, a certain group or groups who pre-
vent or isolate the people are not noticeable. It is tried to have nearly all people living in 
the society admit the discourse uttered in the environment of hegemony which is created at 
early times so that not only just one but also all groups can defend the dominant discourse.  
Although it is known that all ideological devices have an impact on creating the discourse, 
it is accepted that media is the most effective device when the century is taken into consi-
deration.  Media gains this power by reaching all the people around the world, which is a 
global village right now because of itself, with the help of visual and printed tools. Media 
is able to make people think the way it thinks by the tools it uses and control people easily 
the way it wants. It can also create general rights and wrongs and have people defend these 
to commit them to itself.  Under such circumstances, how media handles the issue has been 
a major problem when recreating the ideological discourse is the case; is it for or against 
the dominant discourse? It is also another problem that press creates the news in the light 
of its own ideology and presents it in the same way. Aim: In this study, it is aimed to have 
a deep look at the way how the newspapers that have different ideologies give the news of 
Hrant Dink’s assassination; how they follow the process after the assassination and their 
discourses through the process. It is also among the aims of the study that whether the 
newspaper reflected their own ideologies in the news text or not. The importance of study 
increases when it is taken into consideration that Armenian journalist Hrant Dink is assas-
sinated at a time when the Armenian Allegation of Genocide law draft is on the agenda. 
This study is also important for it aims to reveal the way how newspapers present Dink’s 
assassination, who was among the “others” at a time when terms like “we” and “others” 
are being discussed, and the process after it. Method: The limitation of the study is that 
only four newspapers among national press - seen as the global media - are chosen to help 
the analysis of the reaction of media to Dink’s assassination. Newspapers that are chosen 
according to their ideologies and their missions are listed below:
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•	 Gunes for its national attitude.

•	 Hurriyet for it is milder than others and has a liberal attitude.

•	 Yeni Safak for it has a conservative attitude.

•	 Evrensel for it represents Kurdish left.

Results: For the reason that most of the news are presented in the newspapers between the 
dates January 20, 2007 and February 10, 2007 after the incident, the issues between these 
dates are analyzed in the study. The reason why this 20-day period has been chosen is that 
the assassination has just taken place and news about the incident has stayed on the agenda 
consistently for 20 days. Only the news text relevant to the aim of the study are analyzed. 
Van Dijk’s discourse analysis has been used through the study to analyze the discourse of 
the context and the deeper lexical structure hidden under it. In the implementation part of 
the study, it has been analyzed that how these four newspapers handle the assassination 
issue and the process after it. It is also studied that whether these four newspapers repre-
senting the Turkish media spread the dominant discourse by recreating it or they create 
discourses against the dominant one. Whether these newspapers reflected their ideology on 
the news or not is another issue that is handled in this study. The study has proved out the 
assumptions that media recreates the dominant discourse in the news text and they present 
the news in view of their ideology. Except a few news of Evrensel, it has been seen that 
media focuses on dominant discourse when delivering the news. It has been observed in the 
study that whether the attitude of newspapers to the improvements after the assassination 
is harmful to the dominant discourse or not. They also have supported it with the language 
they use in their news. It has been clear that the journalists who write the news do not give 
up the newspaper’s mission and ideology. In the implementation part of the study, it has 
been observed that journalists are not able to act independently or objectively. It is certain 
that the dominant discourse and the newspapers’ ideologies have impacts on the content of 
the news. Also, the readers are tried to be manipulated and have non-objective comments 
by using specific headlines and sentences. The headlines have mostly consisted of state-
ments of suspects. To increase the emphasis, eye catching statements and implying photos 
have been used in the news. The information which combines the photo and the message 
are tried to be delivered by the headlines used with the photos. It is also observed that 
newspapers create their news according to micro structure. In the news, words and senten-
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ces full of implications are chosen and methods like comparison, stressing the contrasts and 
exaggerating are used. To increase persuasiveness, ideas of the officials are stated as they 
are. Newspapers mostly focused on the assassination and the discourses of people about 
the incident. Hrant Dink’s assassination is handled intensely in the newspapers and stayed 
at the top of the agenda. The assumptions are proved out, and the results that are obtained 
in relation with the purpose of the study, which is to analyze the way how the newspapers 
handle the assassination incident, are as below: Gunes has followed a nationalist way and 
not mentioned about Dink’s assassination since the beginning. It is observed that it has 
fulfilled the dominant discourse’s demands. Especially, it has shown a great reaction to 
‘We are all Armenian’ slogan shouted in Dink’s funeral. It has increased the number of 
the news that emphasizes being a Turkish at a time when the slogan is popular and used a 
harsh discourse to reject the slogan. The second reaction of the newspaper is to the videos 
and photos of Samast (the suspect) carrying the Turkish flag. It has never mentioned abo-
ut it since it is proven opposite that these videos and photos are recorded in gendarmerie 
station. Hurriyet has mentioned about the assassination a lot, yet it has not created disco-
urses against the dominant one. It has not used a harsh language while writing about the 
incident. In relation to its attitude of trying to be a state newspaper, it has played a center 
role when compared to other newspaper’s roles. Although Gunes and Evrensel are mostly 
non-objective, Hurriyet is much less non-objective than them. However, when it comes to 
“We are all Armenian” slogan and the photos of Samast, it has tried to be in alignment with 
the dominant discourse. Hurriyet has showed a reaction to the slogan in the news text, and 
it has showed nearly the same attitude as Gunes’ for the photos of Samast. It has also tried 
not to be against the dominant discourse when writing about the photos. Although Yeni Sa-
fak has integrated itself with Hrant Dink in its all news after the assassination, it has tried 
to smooth the reactions of the society to the suspect or suspects of the assassination. In its 
news, it has mostly used religious discourse. For it supports the government, it also writes 
the news that are mostly about the government. It has been observed that it has tried not to 
mention about the things against the dominant discourse. In the slogan issue, it has tried 
to be in alignment with the dominant discourse. For the first part of the photos and videos 
of Samast, it has shown a great reaction to the gendarmerie and security forces. However, 
for the videos in the second videotape, it has just mentioned about it for a day without 
commenting on it too much like the other newspapers have done. Evrensel, following its 
ideology, has isolated itself from the others by using a discourse against the dominant one. 
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It has mostly tried to show the different aspects of the incidents and reveal the real intention 
behind them. It has defended the left in most of its news, showed an enormous reaction to 
the assassination and been on Dink’s side. The greatest reaction of it has been to the other 
newspapers because of their attitude towards the slogan. Nonetheless, it has showed the 
same reaction with the other newspapers about the photos and videos and only mentioned 
about this scandalous news for a day. It is observed that because of their ideologies, Ev-
rensel and Gunes are completely different from each other when giving the news. All in 
all, it has been clear that the attitude of newspapers to the assassination and the news after 
it is in alignment with both their ideologies and the dominant discourse’s demands. They 
have tried to protect the hegemonic structure and recreate the dominant discourse with the 
discourse they use when giving the news. In the newspapers, it can be felt that they have 
tried to be on dominant discourse’s good side especially about the photos and the videos of 
the suspect or suspects. It has been proven one more time that dominant discourse has an 
enormous impact on media when it is considered that some newspapers have never men-
tioned about the assassination or they have mentioned it according to the demands of the 
dominant discourse. 
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 Öz: Araştırmada ünlü performans sanatçısı Marina 
Abramovic’in sanat anlayışı hakkında bilgiler veril-
miştir. Amaç: Bu çalışmada Marina Abramoviç’in 
performans sanatına dayalı eserlerinden bir kısmını 
retrospektif olarak incelemek ve yorumlamak amaçlan-
mıştır. Yöntem: Araştırma tarama modelinde gerçek-
leştirilmiştir. Bulgular: Oluşumlar, gösteri sanatı, vü-
cut sanatı, çevresel sanat, yeryüzü sanatı, yoksul sanat, 
süreç sanatı ve fotoğraf ya da video sanatı gibi farklı 
birçok anlayışı bünyesinde barındıran kavramsal sa-
nat; bir düşünceyi iletmek amacıyla farklı malzemeleri 
kullanan sanatçıların, yeri geldiğinde sanat eserinin bir 
parçası olarak kendi bedenlerini de çekinmeden ortaya 
koydukları geniş bir anlatı biçimine sahiptir. 20. Yüz-
yılın ikinci yarısında sanatçıların vücutlarını bir araç 
olarak kullanarak ortaya koydukları sanat çalışmaları 
olarak da ifade edilen performans sanatı; sanatçıların, 
belirli bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri perfor-
matif eylemler aracılığıyla, kendi bedenlerini yaşayan 
bir sanat nesnesi haline dönüştürmelerine olanak sağ-
lamıştır. Sonuç: Eylemleriyle; kendine özgü bir sanat 
dili oluşturmuş olan sanatçının, ortaya koyduğu cesur 
performansları kimi zaman acı verici, kimi zaman şid-
det içeren, kimi zaman ise hayatına mal olacak kadar 
tehlikeli noktalara ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marina Abramovic, Kavramsal 
Sanat, Performans Sanatı, Sanatta Şiddet

Abstract: In this research information about the artistic 
understanding of the famous performance artist Marina 
Abramoviç is  given Aim: In this study, it was tried to 
examine and interprete some of Marina Abramoviç’s 
artworks based on performance art  retrospectively. 
Method:  This research is conducted in the screening 
model. Results: Conceptual art requires researching, 
analyzing and redefining theoretically in one way and 
also is closely related to mental processes such as logic, 
philosophy and readiness within the art world. Concep-
tual art that embraces many different understandings 
such as formations, performance art, body art, environ-
mental art, land art, arte povera, process art and photog-
raphy or video art, has a wide range of narratives which 
enables artists to use different materials to convey an 
idea, further in some cases artists reveal their bodies 
without hesitation as part of their work. In the second 
half of the 20th century, the art of performance, also 
defined as the artworks that the artists use their bodies 
as a tool, and enabled artists to transform their bodies 
into a living art object through the performative acts 
within a certain period of time. Conclusion: The artist 
formed an artistic language   with her actions which she 
has put forth courageous performances have  reached 
a point of painful, sometimes violent, and sometimes 
danger to her life. 

Key Words: Marina Abramovic, Conceptual Art, Per-
formance Art, Violence in Art

(1)  Sorumlu Yazar: Pelin AVŞAR KARABAŞ, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, 
Kütahya / Türkiye, pelinavsar19@hotmail.com, Geliş Tarihi / Received: 05.05.2017,  Kabul Tarihi / Accepted: 
15.06.2017,    Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – İnceleme / Research - Analysis), Etik Kurul 
Raporu: Yok – None of Ethics Committee)

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.2.03

UHİVE ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCH



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:381 K:435
 (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)

280

GİRİŞ

20. Yüzyılın ikinci yarısı sanat hareketleri 
içerisindeki üslup arayışlarının en üst seviye-
lere ulaştığı tarih dilimidir. Kübizmdeki ko-
lajlar gibi birleştirmelerle başlayan biçimsel 
değişim, sanatçılarının oluşturduğu konstrük-
siyonları bir düzleme ile sabitlemesinden, 
duygusal ve düşünsel birikimlerini perfor-
manslar ile sahnelemesi şekline kadar dönüş-
müştür. Kolaj mantığının biçimlendirme ve 

yerleştirme eğilimi ileri zamanlarda kendini 
geniş alanlardaki düzenlemelere bırakmış ve 
sonrasında ise sanat, her türlü bağlayıcısından 
koparak gerçek dünyaya hızlı bir geçiş yap-
mıştır. 1960 Yıllarıyla beraber gelen sanatsal 
düzenleme çeşitliliği, Yves Klein’in 1960 ya-
pımı “Antropometri’’ isimli eserindeki gibi 
(Görsel 1), insan bedenlerinin fırça olarak 
kullanılması ve tuvale basılması eylemine ka-
dar uzanmıştır.

Görsel 1. Yves Klein. Antropometri, 393.7 × 787.4 cm, 1960

Son yüzyılın birikimi ile Avrupa’da empres-
yonizmle birlikte başlayan sanat dinamikle-
rindeki değişim, sanat hareketlerinde karşıla-
şılan alışılmışın dışındaki atmosferlerle adeta 
güçlü bir patlama etkisi yaratmıştır (Stodland, 
2012: 466).

Modern sanatın 1950’li yıllardan sonraki ge-
lişimi, toplumların 2. Dünya Savaşı sonrasın-
da kendi içlerinde ortaya çıkan derin bölün-
melerinin yol gösterici etkisi ile belirlenmiş-
tir. Bu dönemde yaşananların sonucu olarak; 
modern sanat özgürlüğü temsil etmeye baş-
lamış, sanatçıları ise Avrupa’dan Amerika’ya 

göç ederek avangard anlayışın güç kazanma-
sını sağlamışlardır. 2. Dünya Savaşı’nın ön-
cesinde dönemin sanatçılarına ev sahipliği 
yapmış olan Avrupa; avangard sanatçıların 
Amerika’ya göç ederek sanatlarını burada 
icra etmeye başlamaları nedeniyle ikinci pla-
na atılmış ve Amerika modern sanatın kalesi, 
New York ise sanat dünyasının merkezi hali-
ne gelmiştir. Amerika’da hızla gelişen bu tep-
kisel sanat hareketleri, belirgin bir durağan-
lığın ardından günlük kullanım eşyalarından 
seçilen nesnelerle sanat ortamlarına taşınmış, 
dolayısıyla nesnelerin sanat alanın içerisinde 
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boy gösterdiği yeni bir boyutun da habercisi 
olmuştur. ABD’de geniş yankı uyandıran İn-
giltere çıkışlı pop sanat kültürü, sanatsal ürün 

zenginliği bakımından güçlü etkiler sunan 
dönemin, en önemli hareketlerden birisidir.

Görsel 2. Andy Warhol. Marilyn Diptych, 1962

Büyük kalabalıkların tutkuyla takip ettikleri 
bir sanatçı olan Marilyn Monroe’nun ölümü-
nün ardından, onun fotoğraflarını çoğaltarak 
tuvallere aktaran Andy Warhol ile çizgi ro-
man karelerini büyütüp çalışmalarına yansı-
tan Roy Lichtenstein gibi sanatçılar, Pop Art 

kültürü çerçevesinde resim sanatına kattıkları 
alışılmamış bakış açılarıyla; diğer sanatçıla-
rın yeni arayışlarının şekillenmesinde, ortaya 
koydukları eserlerle oldukça cesaretlendirici 
bir tavrın da öncüleri olmuşlardır.

Görsel 3. Roy Lichtenstein. Whamm!, 174.7 x 408.4 x 6 cm, 1963
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1960 Yıllarından itibaren sanat ortamının 
içerisinde ortaya çıkmaya devam eden yeni 
biçimler arasında bulunan yerleştirme çalış-
maları, tıpkı Dada’da olduğu gibi belirgin 
siyasal mesajların verilmesinde de etkin bir 
rol oynamıştır. Birbirine çokta uzun sayıla-
mayacak tarihlerde iki ayrı dünya savaşı ya-
şamış olan Avrupa’nın sanatçıları tarafından, 
bu şekilde bir sanatsal üslup geliştirmesi ya-

dırganmamış, aksine Musee Nationel de Art 

Moderne gibi modern sanat müzelerince des-

teklenmiştir. Dönemin sanatsal çıkarımlar 

konusunda hayli güçlü olan yerleştirmeleri, 

duygusal aktarım dolayısıyla zaman içerisin-

de şeklini değiştirerek nesneden kopmuş ve 

yalnızca izleyiciye geçen duygu haline dö-

nüşmüştür.

Görsel 4. Arman. Evim, Güzel Evim, 160 x 140.5 x 20.3 cm, 1960

20. Yüzyılın ortalarında sanat ortamında ya-
şanan belki de en büyük dönüşüm; sanatın, 
nesneye olan gereksiniminin tartışılmaya 
başlanmasıdır. Düşüncenin ön plana geçtiği 
bir sanat pratiğinin etkilerinin yoğun bir bi-
çimde hissedilmesi, yapıtın maddi varlığa ve 

biçime verdiği önemi büyük ölçüde yitirme-
sine sebep olmuştur (Antmen, 2008: 193).

Sanatın maddi varlığından kurtularak, ey-
lemsel bir kavramsallık kazanmasındaki en 
önemli etmen ise sanatçının performansı sı-
rasında izleyiciye aktardığı duygu ve kazan-
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dırdığı farkındalık olarak düşünülmektedir. 
Saatlerce izlenebilecek asılı tuvaller yerine, 
anlık etkileşimlerin gerçekleştirildiği sanat 
performanslarının yükseliş devri ise bu dö-
nemlere denk gelmektedir.

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, Marina Abramoviç’in 
performans sanatına dayalı şiddet temalı eser-
lerinden bir kısmını retrospektif olarak ince-
leyerek yorumlamaktır.

KAPSAM

Bu araştırma ünlü performans sanatçısı Ma-
rina Abramoviç’in şiddet temalı eserlerinden 
yola çıkılarak oluşturulmuştur. Sanatçının 
eserleri gerçekleştirildiği tarih sıralaması göz 
önünde bulundurularak; içerik, tema, kulla-
nılan malzeme, anlam ve iletilmek istenen 
mesajlar kapsamında retrospektif olarak in-
celenmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçeve-
si ve elde edilen bulgularının; Abramoviç’in 
sanatsal bakışı ve özgün yorumu konuların-
da çalışan diğer araştırmacılara yol gösterici 
önemli bir literatür niteliği taşıması sebebiyle 
oldukça katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçek-
leştirilmiştir. Tarama modeli tavırları, dav-
ranışları karşılaştırmak ve betimlemek için 
bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 
135). Arseven’e (1994: 14) göre ise, belli bir 

zamanda olay ve olguların doğal şartları için-
deki gerçek durumunu saptamak üzere, top-
lum evreninden seçilen bir örneklemden elde 
edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma bi-
çimi olarak tanımlanabilir. Karasar’a (2002: 
77) göre tarama modeli, geçmişte ya da halen 
devam eden bir durumu var olan şekliyle be-
timlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşı-
mıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya 
da nesne, kendi koşulları içinde olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 
şekilde değiştirme ya da etkileme çabası gös-
terilmez.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Marina Abramoviç’in performans sanatına 
dayalı şiddet temalı eserleri içerik, kullanılan 
malzeme, anlam ve iletilmek istenen mesajlar 
bakımından retrospektif olarak değerlendiril-
diğinde nasıldır? 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Kavramsal sanatın gelişmesindeki en temel 
neden, geleneksel sanatın akademilerce des-
teklenen detaycı ve mükemmeliyetçi tavrı 
karşısındaki nesneden yoksun kavramlarla 
örülü üslup arayışlarıdır. Bu sanatın temelinde 
yatan bilinç; eseri geleneksel sanattakinin ak-
sine asılabilir, taşınabilir, saklanabilir, alınıp-
satılabilir bir meta olmaktan uzaklaştırmak ve 
sanatı insan bilincine hitap eden bir eyleme 
dönüştürmek yönündedir. Bununla beraber ge-
lişen teknolojinin ürünleri olan çoğaltma tek-
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nikleri, video ve fotoğraf kameraları ise kav-
ramsal sanatın oluşum sürecini ve sunumunu, 
kayıtlı materyaller haline getirilebilmek açı-
sından önemli bir destek niteliğindedir.

Kavramsal işleri ile tanınan ünlü sanatçı Jo-
seph Kosuth eserlerinde; bir nesnenin tem-
silinin ya da açıklamasının o nesneyle nasıl 
bir ilişki içinde olduğunu, bu ilişkilerin nasıl 

süreçlerden geçtiğini ve formun diğerlerin-
den daha değerli olup olmadığı sorgulamış-
tır. Çarpıcı bir örnek olarak “Bir ve Üç San-
dalye” isimli esere bakıldığında (Görsel 5) 
sanatçının izleyiciden; sanatın ve kültürün 
güzellikten ve üsluptan çok, dil ve anlam ile 
nasıl oluştuğunun çözümlemesini istediği an-
laşılmaktadır (Vanderloo, 2012: 502).

Görsel 5. Joseph Kosuth. Bir ve Üç Sandalye, 1965

Görsel 6. Vito Acconci. Ticari Markalar, 1970
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Kavramsal işleri ile ön plana çıkan bir başka 
sanatçı olarak Vito Acconci’nin kişisel alan, 
sosyal tabu ve mahremiyet sınırlarını aşan 
çalışmaları, rahatsız edici ve genellikle hem 
bireysel hem de iğrenç olarak yorumlanan ör-
neklerden birisidir. Yapıtları; bir yandan top-
lumdaki sanat algısıyla mücadele ederken, 
bir yandan da eğlenceli ve nettir. Boş bir ga-
leri mekanında çıplak bir şekilde yerde otu-
ran sanatçı, bedenini burkarak döndürmüş ve 
bacaklarını, kollarını, omuzları ısırarak tenin-
de kendi diş izlerini bırakmış, daha sonra ise 
parmağını mürekkepleyerek izini çıkarmıştır. 
Sanatçı bu eseri ile; toplumun markalama tek-
niklerine duyduğu güveni eleştirmiş ve ünlü-
ler ya da politikacılar gibi tanınmış figürle-
rin, markalarıyla değer kazanan ticari mallar 
gibi nasıl sınıflandırılıp değerlendirildiğini 
araştırmıştır (Hodge, 2013: 87). Acconci’nin 
performansları genel olarak; erkek, cinsiyet, 
zevk ve arzu arasındaki ilişkileri konu almak-
tadır.

Kavramsal sanatın uzantısı olarak 1960’lı 
yıllarda popülerlik kazanmaya başlayan per-
formans sanatının kökleri ise 20. yüzyıl baş-
larındaki dada akımına, 1920’li ve 1930’lu 
yılların sürrealist ve fütürist performanslarına 
kadar uzanmaktadır. Bu sanat hareketinde sa-
natçı tarafından amaçlanan düşünceyi ortaya 
koymak için öncesinde kararlaştırılan etkin-
lik; seçilen mekanda yapılmaya başlanmış, 
sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. Etkinliklerin 

bazılarında şiir, müzik, dans gibi etkiyi güç-
lendirici yaklaşımlardan da yararlanılmıştır. 
Bu bakımdan disiplinler arası bir özellik ta-
şımasının yanı sıra sanatçının düşüncelerinin, 
geleneksel sanat biçimlerinden farklı olarak 
alışılmadık ve dikkat çekici bir biçimde do-
laysızca iletilmesinin bir yolu olan perfor-
mans sanatında; etkinliğin izleyici tarafından 
hiçbir özel çaba harcanmadan tamamlanması 
da söz konusudur (Avşar Karabaş ve İşleyen, 
2016: 342).

Performans sanatında sanatçı belirlediği kav-
ram ile var olurken olay tümüyle önceden 
tasarlanmış bir eylemdir. Ancak, kitleye yö-
nelik bir eylem olduğundan, sonuçları her 
zaman tahmin edilemez ve yönlendirilemez 
niteliktedir (Özayten, 2008: 617). Sanatçı ve 
izleyici arasındaki sınırın tamamen erimesini 
sağlayan ve kavramlardan faydalanan perfor-
mans sanatının, 1960’larda sanatçıların gös-
terilerinde vücutlarını bir araç olarak kullan-
dıkları sayısız örnek bulunmaktadır (Martin, 
2012: 512-13).

BULGULAR

1946 Belgrad doğumlu performans sanatçı-
sı Marina Abramovic Belgrad ve Zagrep’de 
akademik eğitim almış, 1970’lerden itibaren 
insan bedeninin ve aklının dayanıklılık sınır-
larını irdeleyen performanslarıyla tanınmıştır 
(Antmen, 2008: 237). 1960 Yıllarının sonun-
da resim yapmayı bırakarak performans ça-
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lışmalarına başlayan Abramovic’in bu alan-
daki ilk deneysel girişimleri, “rahatsız edici 
yüzleşmeler” üzerine kurulmuştur. (Wilson, 
2015: 14). İnsan bedeninin sınırlarını zorla-
mak ilkesine bağlı kalarak ortaya koyduğu 
eserler; çoğunlukla şiddetin sınırlarını zorla-
yan, kimi zaman izleyenlerin aşırı mazoşist 
olarak değerlendirdiği, kimi zaman ise izle-
yicinin kendisini de bu şiddetin içine çeken 
performanslar olarak oldukça dikkat çekmek-
tedir.

Abramovic’in 1973 yılında Edinburg 
Festivali’nde gerçekleştirdiği “Ritim 10” 
isimli performansta (Görsel 7); sanatçı tara-

fından öncelikle beyaz kağıtlar ve farklı boy-
lardaki bıçaklar yere koyulmuş, ardından bu 
malzemelere yakın bir konuma mikrofon ve 
iki adet ses kaydedici cihaz yerleştirilmiştir. 
Ses kaydediciyi çalıştırdıktan sonra, bıçakları 
sırasıyla kullanmaya özen göstererek sol eli-
nin parmakları arasındaki boşluklara saplayan 
sanatçı; bu eylemi yaparken kaydettiği sesle-
ri başa sarmış, ritmi tekrar tekrar dinleyerek 
ve aynı ritmi yakalamaya çalışarak eylemini 
sürdürmeye devam etmiştir. Abramovic’in bu 
performans ile; geçmişte kalan bir zamanı, 
şimdiki zamanla yaşanılan anda birleştirdiği 
düşünülmektedir.

Görsel 7. Marina Abramovic. Ritim 10, 1973

Sanatçının 1974 tarihli “Ritim O” isimli per-
formansında (Görsel 8); aralarında makas, 

tabanca, ip, zincir, gül, kuş tüyü, bal, ekmek, 
kitap, şarap, fırça, mum, pamuk, ruj, tarak, 
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çekiç, kırbaç, jilet, tek bir kurşun, silah vb. 
gibi bir kısmı zevk, bir kısmı ise acı verebile-
cek birçok farklı obje izleyicilerin önüne ko-
yulmuş ve izleyicilere bu objelerle sanatçının 
bedenine istedikleri şekilde müdahale edebi-
lecekleri belirtilmiştir. Sürecin başlangıcında 
çekingen davranışlar göstererek performansa 
katkıda bulunan izleyicilerin, bir süre sonra 
sanatçının elbiselerini kestikleri, gül dikenle-
rini karnına batırdıkları, boynunu jiletledik-
leri görülmüş ve son olarak bir katılımcının 

tabancayı eline alması ile etkinlik sonlandı-
rılmıştır. Bu performans ile savunmasız bir 
şekilde pasif rol oynayan sanatçı için, izin ve-
rildiğinde izleyicinin, ne denli cüretkar ola-
bileceği ve durdurulmadığında şiddetin hangi 
çeşitlerine başvurabileceği de anlaşılmıştır. 
Altı saat boyunca süren etkinliğin sanatçı için 
esas amacı ise; insanın ruhunu yüceltmek, ki-
şilerin hissettiği şeyleri yapmasını sağlamak 
ve hayatın zorlayıcı yönünü vurgulayarak in-
sanın limitlerinin farkındalığını artırmaktır.

Görsel 8. Marina Abramovic. Ritim O, 1974

Abramovic’in, 1974 yılında gerçekleştirdiği 
bir başka performans olan “Ritim 5”i (Gör-
sel 9);  sanatçı tarafından, kenarları petrole 
batırılarak yerleştirilen saman parçalarından 
oluşturulan ve hem sosyalizmin hem de ko-
münizmin simgesi olarak bilinen beş köşe-
li yıldız biçimi çerçevesinde sunulmuştur. 
Önce yıldızın etrafında dolaşan, sonra yıldızı 
ateşe vererek çerçevenin içerisine giren sa-
natçı, saçlarını ve tırnaklarını kesmiş, kesi-
len parçaları ise yıldızın köşelerinin her bir 

ucuna atmıştır. Yanan yıldızın içerisine uza-
nan Abramovic, bir süre sonra güçlü alevle-
rin etrafındaki oksijenin tüketmesi nedeniyle 
bilincini kaybetmiştir. İzleyicilerin durumu 
fark etmesi üzerine bulunduğu alandan çıka-
rılan sanatçı, devlet politikalarına ve savaşa 
meydan okuyan bu eseri ile gerçekleştirdiği 
sanatsal eylemin hem nesnesi, hem de öznesi 
olarak yer almış fakat insan bedeninin sınırlı 
bir yapısı olduğunu da gözler önüne sermiştir.
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Görsel 9. Marina Abramovic. Ritim 5, 1974

İnsanın zihinsel ve fiziksel sınırlarını zorla-
yan performanslarında zaman zaman kendi 
bedenini acıtan, yaralayan veya kanatan sa-
natsal uzantılarla toplumun düşünce biçimini 
etkilemeye çalışan sanatçı, bir bakıma eserle-
riyle insanları daha özgür kılmayı hedeflemiş 
ve bu fikrini çoğunlukla şiddet içeren benzer-

siz gösterilerle ifade etmiştir.  “Thomas Lips” 
isimli eserde (Görsel 10); eline aldığı tıraş 
bıçağı ile daha önce “Ritim 5” isimli perfor-
mansında da dikkat çeken beş köşeli yıldız 
şeklini karnına kazıyan Abramovic, sonrasın-
da kendini kırbaçlamış ve çarmıh biçiminde-
ki bir buz kütlesinin üzerine uzanmıştır.

Görsel 10. Marina Abramovic. Thomas Lips, 1975
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Abramovic tarafından 1976 yılında 
Budapeşte’de gerçekleştirilen “Freeing the 
Voice” isimli performans (Görsel 11); beyaz 
bir kaide üzerinde, sanatçının her iki kolunu 
yanına doğru uzatarak, sırt üstü yattığı ve başı-
nı geriye yaslayarak, ağzı ardına kadar açık bir 
şekilde uzun süre çığlık atarcasına bağırması-
nın ters açıdan kaydedilen videosu ile akıllara 
kazınmıştır. Nefesinin yettiğince bağıran ve 

aralarda nefes alan sanatçının çığlıkları önce-
leri tekrarlayan sesler dizini olarak algılansa 
da, sonraları monotonluktan uzaklaşmakta ve 
acı ile yoğrulmuş umutsuz çığlıklara dönüş-
mektedir. Sanatçının sesi çıkmayana kadar 
devam ettiği bu performans bir bakıma hem 
bedenin içinde hapsolmuş sesin vücuttan bo-
şaltılması, hem de zihnin düşüncelerden arın-
dırılması olarak düşünülmektedir.

Görsel 11. Marina Abramovic. Sesin Çözülmesi - Boşalması, 1976

1976 Yılı itibariyle “Ulay” ismi ile tanı-
nan Alman fotoğraf ve performans sanatçısı 
Frank Uwe Laysiepen ile duygusal bir ya-
kınlık kuran Abramovic, eserlerine farklı bir 
ivme kazandırmış ve solo işlerden uzaklaşa-
rak, Ulay ile birlikte çalışmayı tercih etmiş-
tir. 1988 Yılında Ulay’dan ayrılana kadar çift 
olarak gerçekleştirdikleri çok sayıda perfor-
mansa imza atan sanatçılar; genellikle fizik-
sel ve zihinsel bakımdan insan potansiyelinin 
sınırlarını zorlayan oldukça etkili çalışmalar 

üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman ak-
tif kimi zaman pasif kimi zaman ise birbir-
lerine bağımlı olarak gerçekleştirilen ikili 
eylemler, erkek ve kadın teması üzerinden 
cinsiyeti araştırırken, zaman zaman acı veren, 
zaman zaman ise tükenme ve tehlike ile kar-
şı karşıya bırakan yönleri ile de dikkat çeken 
performanslardandır. 

Abramovic ve Ulay’ın 1977 yılında birlikte 
ortaya koydukları “Nefes Alma/ Nefes Ver-
me” isimli performans (Görsel 12), on dokuz 
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dakika boyunca sürdürülen ve sanatçıların 
hayatlarını tehlikeye atan eserlerden birisidir. 
Bu performansın öncesinde her iki sanatçı 
da burun deliklerini sigara filtreleri ile tıka-
mış ve kendilerine sadece ağız yoluyla nefes 
alabilme imkanı tanımışlardır. İzleyiciler ara-
sına yerleştirilen bir platform üzerine diz çö-
kerek oturan sanatçılar, ağızlarını birbirlerine 
dayayarak, birbirlerinin ciğerlerinden gelen 
havayı solumuş ve bir süre sonra vücutların-
da tükenen oksijen ve ciğerlerine dolan kar-
bondioksit sebebiyle zor anlar geçirmişlerdir. 

İzleyiciler bu eylem sırasında, sanatçıların 
göğüslerine tutturulmuş mikrofonlar aracılı-
ğıyla nefes seslerini dinleyebilmiş ve her iki-
sinin de yaşadığı acıya tanık olmuşlardır. Ab-
ramovic ve Ulay’ın bilinçsizce yere düşmesi 
ile son bulan performans; aşırıya kaçan karşı-
lıklı bağımlılık fikrini temel almakta ve bu tür 
kadın-erkek birlikteliklerinin şiddet, acı hatta 
ölüm ile sonuçlanabileceğine vurgu yaparak, 
bir insanın başka bir insan hayatı üzerinde-
ki etkisine dair sorgulamalar yapılmasına yol 
açmaktadır.

Görsel 12. Marina Abramovic ve Ulay, Breathing In / Breathing Out, 1977

Marina Abramovic’in 1977 yılında “Imponde-
rabilia” ismini vererek ortaya koyduğu çalış-
ma (Görsel 13), İtalya’da Galleria Communale 
d’Arte Moderna’da gerçekleştirilmiştir. Ulay 
ile birlikte, tamamıyla çıplak bir şekilde giriş-
teki kapı eşiğine yaslanarak yüz yüze ayakta 
duran sanatçılar; aralarında bir insanın doğru-
dan geçebileceği değil de ancak yan dönerek 

sığabileceği kadar bir mesafe bırakarak, sergi-
yi gezmek için gelen kişileri karşılamışlardır. 
İzleyiciler planlı bir şekilde bu dar aralıktan 
geçerken, ister istemez Abramovic’e ya da 
Ulay’a doğru dönmek zorunda kalmışlardır. 
Ne tarafa döneceklerine o anda karar veren ve 
böylelikle performansın içene giren kişilerin; 
kimi gözlerini kaçırmış, kimi direk karşıya 
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bakmış, kimi ise kendi seçtiği yöndeki sanatçı 
ile göz göze gelmiş, daha sonrada kendilerini 
kayıt eden kamerayı fark etmişlerdir. Sergiyi 
gezmek için gelen izleyicilerin bir kısmı ise bu 
eşikten geçmek istememiş ve etkinliğe bir süre 
sonra son verilmiştir. Bu performans; katılım-
cıları ve izleyenleri, kişisel ve mekansal sınır-
lar hakkında sorgulamaya sevk etmektedir. 
İnsanların kendi bedenleri ile çevrelerindeki 

yaklaşık elli santimetrelik mesafenin belirle-
diği alanın, özel alanları olduğu düşünüldü-
ğünde; sanatçılar açısından hiç tanımadıkları 
insanların bu alana girmeleri, katılımcılar açı-
sından ise üstelikte çıplak olan bir kadın ya da 
erkeğe sürtünerek ilerlemek zorunda kalma-
ları açısından değerlendirildiğinde; durumun 
aslında oldukça rahatsız edici nitelikte olduğu 
düşünülebilir.

Görsel 13. Marina Abramovic ve Ulay. Imponderabilia, 1977

1977 Yılında yine İtalya’da Abramovic ve 
Ulay tarafından birlikte gerçekleştirilen bir 
diğer performans olan “Zamanla İlişki” (Gör-
sel 14),  sanatçılar üzerinden kadın ve erkek 
arasındaki bağ ile ilişkilendirilen bir diğer 
çalışmadır. Saçlarını at kuyruğu şeklinde top-
layarak, her iki at kuyruğunu birbirine bağla-
yan çift; birbirlerine sırtları dönük bir şekil-
de oturmuşlar ve on altı saat boyunca öylece 
kalmışlardır. Süre ilerledikçe yorgunluktan 
bedenleri çökmüş, zaman zaman gözleri ka-

panmış ve bağlı olan saçları çözülmeye baş-
lamıştır. On yedinci saate kadar izleyici ol-
maksızın sürdürülen eyleme, bu saatten sonra 
izleyiciler kabul edilmiş ve sanatçılar bir saat 
boyunca daha bu performansa devam etmiş-
lerdir. İki ayrı kutup olarak görülen kadın ve 
erkeğin doğasına vurgu yapan eser; insanla-
rın hem birbirlerinden bağımsız farklı dünya-
larına, hem de farklılıklarına rağmen birbirle-
rinden kopamadıkları inişli çıkışlı ilişkilerini 
yürütmelerine göndermeler yapmaktadır.
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Görsel 14. Marina Abramovic ve Ulay. Zamanla İlişki, 1977

1978 Yılında Abramovic ve Ulay’ın birlikte 
çalıştığı ‘’Aaa-Aaa” isimli performans (Gör-
sel 15), sanatçıların birbirlerinin gözlerine 
bakarak karşılıklı oturdukları ve başlangıçta 
monoton olarak “A” sesini çıkaracak şekil-
de bağırmaya başladıkları eserdir. Bağırtı-
lara devamında daha yüksek sesle ve yoğun 
çığlıklarla devam edilmiş, çığlıkların tonu 
değişmiş ve zaman zaman acı veren, zaman 
zaman ise ses tellerinin oldukça yıprandığını 
hissettiren çığlıklar, rekabetçi bağırtılara dö-

nüşmüştür. Abramovic’in 1975 yılında yaptı-
ğı “Sesin Çözülmesi – Boşalması” isimli per-
formansı da andıran eserde (Görsel 11), Ulay 
erken davranarak çekilmiş, Abramoviç ise 
bir süre daha devam ettikten sonra eseri ta-
mamlanmıştır. İzleyicilerden uzak bir şekilde 
stüdyo kaydı olarak hazırlanan performansta, 
birbirinden kopamayan iki bireyin saplantı ile 
bağlılığı, üstünlük kurma çabası ve bu hasta-
lıklı ilişkinin şiddete dönüşen saldırganlığı-
nın izleri sezilmektedir.

Görsel 15. Marina Abramovic ve Ulay. Aaa-Aaa, 1978
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1980 Yılında gerçekleştirilen “Rest Energy“ 
isimli eserde (Görsel 16) büyük bir yay ve 
ok ile görüntülenen Marina Abramovic ve 
Ulay, ayakta durmaktalardır ve Ulay’ın elin-
deki okun ucu Abramovic’in kalbine denk 
gelecek şekilde doğrultulmuştur. Sol eliyle 
yayın ortasından tutarak tüm vücut ağırlı-
ğı ile yaya asılan Abramovic ile sağ eliyle 
oku tutan ve yine tüm ağırlığıyla oku gerdi-
ren Ulay’ın heyecanlarını yansıtan kalp atış 
sesleri, üzerlerine yerleştirilmiş mikrofonlar 

aracılığıyla kaydedilmektedir. Dört dakika on 
saniye boyunca gergin ve heyecanlı dakikalar 
yaşatan performans, Abramovic’in artık son 
derece alışılan hayata meydan okuma tavrı ile 
sunduğu ve yaşamını Ulay’ın ellerine bırak-
tığı dikkat çekici eylemlerinden birisidir. Bu 
çalışma ile sanatçıların; sıklıkla ele aldıkları 
kadın-erkek ilişkisinde sonsuz ve şüphesiz 
güven duygusuna gönderme yaptıkları düşü-
nülmektedir.

Görsel 16. Marina Abramovic ve Ulay. Rest Energy, 1980

Marina Abramovic ve Ulay’ın birlikte ger-
çekleştirdikleri birçok performansın sonun-
cusu,  1988 yılına tarihlenen “Aşıklar: Çin 

Seddi Yürüyüşü” (Görsel 17) isimli çalışma-
dır. Çin Seddi’nin farklı uçlarından başlaya-
rak üç ay boyunca süren bir yürüyüşü kap-
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sayan bu performansın sonunda sanatçılar 
ortada buluşmuş ve birbirlerine sarılarak iliş-
kilerini noktalamışlardır. On iki yıldır birlikte 
olduğu Ulay’dan ayrıldıktan sonra sanat ha-
yatına tek başına devam etmeye karar veren 
Abramovic, bu tarihten sonra performansları-
nı yalnız planlamış ve çalışmalarında Balkan 
kültürünü, ülkesini etkileyen üzücü olayları, 

manevi kökenlerini, geçmişini, utanç duyma, 
acı çekme duygularını temel kavram olarak 
ele almış ve insan doğasına ilişkin çalışmala-
rını sürdürmüştür. Eski işlerinden bazıları ile 
beraber, Joseph Beuys’un 1965 tarihli “Ölü 
Bir Tavşana Resimler Nasıl Anlatılır?’’ isim-
li performansı,  Abramovic’in replike ederek 
yeniden yorumladığı eserler arasındadır.

Görsel 17. Marina Abramovic ve Ulay. Aşıklar: Çin Seddi Üzerinde, 1988

Marina Abramoviç’e, 1997 yılında Venedik 
Bienali’nde “Altın Aslan” ödülü kazandıran 
“Balkan Barok” isimli performans (Gör-
sel 18), 1991-2001 yılları arasına tarihlenen 
“Yugoslav Savaşları”na gönderme yapmakta-
dır. Beyaz elbiseler giyerek, çok sayıda kanlı 
inek kemiğinden bir oluşan yığının üzerinde 
oturan sanatçı, fırça ile kemiklerde bulunan et 
parçalarını temizlemeye çalışmış ve ovmuş-
tur. Dört gün boyunca altışar saat sürdürülen 

çalışma için ayrıca siyah suyla dolu bir küvet, 
bakır lavabo, kova ve sabun gibi araç gereç-
lerin yanı sıra, projeksiyon cihazı ile ailesini 
de kapsayan çeşitli görseller ile sanatçının 
ülkesine ait geleneksel müziklere de yer ve-
rilmiştir. Oldukça dramatik bir bakış açısı ve 
çarpıcı bir sunum ile ortaya koyulan bu per-
formans ile sanatçının kültürel geçmişinin 
derinliği şiddetli bir şekilde yansımaktadır.
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Görsel 18. Marina Abramovic. Balkan Barok, 1997

2002 Yılında New York’ta Sean Kelly 
Galeri’de sanatçı tarafından gerçekleştiri-
len “Okyanus Manzaralı Ev” isimli çalışma 
(Görsel 19), sanatçının galeri içerisine sabit-
lenmiş, izleyiciye dönük duvarı olmayan, çok 
sade bir şekilde döşenmiş bir alanda yürütül-
müştür. Üç odacıktan oluşturulan platformun 
ilk odasında tuvalet ve duş, ikinci odasında 
masa ve sandalye, üçüncü odasında ise sün-
ger kısmı olmayan bir yatak ve lavabo bulun-
maktadır. Bunların yanı sıra; bardak, havlu, 
alt ve üst olarak düz renklerde dokunmuş pi-
jama takımları ve metronom, mekanda bulu-

nan diğer nesneler arasındadır. Düz beyaz du-
varlar ile çevrili alan yerden yüksek bir şekil-
de durmakta ve her oda, basamakları keskin 
saplı bıçaklarla hazırlanmış özel merdivenler 
ile zemine bağlanmıştır. Platforma birkaç 
metre uzakta bulunan ve beyaz bir şeritle sı-
nırlandırılan izleyici alanında bulunan kişiler, 
sessizlik içerisinde on iki gün boyunca ye-
mek yemeden ve konuşmadan günlerini bu 
evde geçiren Abramovic’i gözlemlemişlerdir. 
Bu süre içinde sanatçının amacı, reel dünya-
da gereksiz bulduğu her şeyden sıyrılmak ve 
kendisini dış dünyadan arındırmaktır.
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Görsel 19. Marina Abramovic. Okyanus Manzaralı Ev, 2002

Abramovic’in 2010 yılında MOMA’da ger-
çekleştirdiği “Sanatçı Burada” isimli perfor-
mansında (Görsel 20) ifade odağı nokta, in-
sanların duygularıdır. Bu eserde MOMA’da 
hazırlanan büyükçe bir alanda, ortaya koyu-
lan bir masanın karşılıklı yerleştirilen sandal-
yelerinden birisine oturan sanatçı, sırayla kar-
şısındaki sandalyeye oturan izleyicilerin sa-
dece gözlerinin içine bakmış ve onlarla adeta 
gözleriyle konuşmuştur. Galeri alanının çok 
kalabalık olmasına rağmen sadece karşısında-
ki kişinin gözlerine odaklanabilmeyi başaran 
sanatçı, çevredeki insanlarla veya gürültüler-
le hiç ilgilenmeyerek gün boyu aynı duruş-
ta ve kıpırdamadan kalabilmeyi başarmıştır.  
Sanatçının karşısındaki izleyicinin istediği 
kadar vakit geçirebildiği bu anlarda, izleyici 
ile sanatçı arasında hiç konuşma yapılmamış 

ve fiziksel temas kurulmamıştır. Genç, yaşlı 
hatta çocuk olmak üzere birçok yaştan insa-
nın katılımıyla gerçekleşen performans üç ay 
boyunca sürdürülmüş ve yaşanan duygu pay-
laşımı nedeniyle kimi izleyicilerin ağladıkları 
görülmüştür.  Bu çalışma ile izleyiciyle yüz 
yüze vakit geçiren Abramovic; bulunduğu 
alan içerisinde sadece o iki insan arasında 
hissedilebilecek duygu ve düşünceyi nesnel-
leştirerek, sanata dönüştürmüştür. Günümüz 
dünyasının gürültülü yapısı karşısında sessiz-
lik ile birbirine bakan iki insanın egodan ve 
kibirden yoksun bir şekilde öz varlıklarıyla, 
herhangi bir senaryoya bağlı kalmaksızın baş 
başa kaldıkları bu performans, sanat olayının 
bir parçası haline gelen izleyici için de eşsiz 
ve unutulmaz bir deneyim olarak nitelendiril-
mektedir. Öyle ki; bu eylemi doğal akışı içe-
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risinde, eyleme dahil olmadan gözlemleyen izleyicilerin dahi, alandaki duygu yükünden 
etkilendikleri fark edilmektedir.

Görsel 20. Marina Abramovic. Sanatçı Burada, 2010

MOMA retrospektifi sırasında, uzun yıllar sa-
nat hayatını birlikte sürdürdüğü ve yirmi bir 
yıl önce yine sanatsal bir eylemde aşk ilişkisi-
ne son verdiği sanatçı Ulay’ın sürpriz bir şe-
kilde Abramovic’ın karşısına oturduğu anlar; 
sanatçılar için olduğu kadar salonda bulunan 
diğer tüm izleyiciler içinde duygusal dakika-
lar yaşanmasına sebep olmuştur. O ana kadar 
hareketsiz duran Abramovic, Ulay’ın gözle-

rine baktıktan kısa bir süre sonra hafifçe öne 
eğilmiş, ellerini masanın üzerinden uzatmış 
ve Ulay’ın ellerini tutarak gözyaşlarına bo-
ğulmuştur. Çevreden gelen büyük bir alkış ile 
akıllara kazınan bu dakikalar, Ulay’ın sandal-
yesinden kalkarak uzaklaşması ile sonlanmış 
ve bu sahnenin yer aldığı video, tüm dünyada 
izlenme rekorları kırmıştır.
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Görsel 21. Marina Abramovic ve Ulay. Sanatçı Burada, 2010

2014 Yılında Londra Serpentine Galerisi’nde 
gerçekleştirilen ve oldukça ilgi gören bir per-
formans olarak “512 Saat”, altmış dört gün 
boyunca günde sekiz saat süre ile yürütülen 
bir çalışmadır. Sanatçı galerinin kapısında 
izleyicileri bizzat kendisi el sıkışarak karşı-
lamış ve onlardan, giysileri haricindeki her 
şeyi dolaplara bırakmaları istenmiştir. Sanat 
olayına tanıklık eden ve hatta bu performan-
sın nesnesi haline gelen izleyiciler, iç kısımda 
tasarlanan odaya yönlendirildikten sonra; ne-
fes almaya, iç seslerini dinlemeye ve varlık-
larının o anını yaşamaya teşvik edilmişlerdir. 
Dış seslerden etkilenmemeleri için kulaklık 
takmaları da sağlanan katılımcıların, süreç 
içerisinde fotoğrafları da çekilmiştir.

SONUÇ

1970 Yıllarının başından beri izleyicinin fi-
ziksel ve psikolojik dayanıklılığının sınırla-

rını zorlamaya çalışan Marina Abramovic’in 
1973 yılında Edinburg Festivali’nde birçok 
bıçağı ritmik bir şekilde el parmaklarının ara-
sına saplayarak gerçekleştirdiği “Ritim 10”, 
1974 tarihinde izleyicilerin farklı objelerle 
sanatçının bedenine istedikleri şekilde müda-
hale ettikleri “Ritim O”, 1974 yılında yanan 
bir pentagramın içerisine girerek bilincinin 
kapanmasına sebep olan “Ritim 5”, yine aynı 
yıl içerisinde göbeğini kazıdığı ve kendisini 
kırbaçlayarak buz kütlesi üzerine uzandığı 
“Thomas Lips” ve 1976 yılında Budapeşte’de 
nefesinin sonuna kadar çığlık attığı “Sesin 
Çözülmesi – Boşalması” isimli performans-
ları en bilinen solo eserleri arasındadır. 

1976 Yılı itibariyle “Ulay” ismi ile tanı-
nan Alman fotoğraf ve performans sanatçısı  
Frank Uwe Laysiepen ile duygusal bir ya-
kınlık kuran Abramovic, eserlerine farklı bir 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:381 K:435
 (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)

299

ivme kazandırmış ve solo işlerden uzaklaşa-
rak, Ulay ile birlikte çalışmayı tercih etmiş-
tir. 1988 Yılında Ulay’dan ayrılana kadar çift 
olarak gerçekleştirdikleri çok sayıda perfor-
mansa imza atan sanatçılar; genellikle fizik-
sel ve zihinsel bakımdan insan potansiyelinin 
sınırlarını zorlayan oldukça etkili çalışmalar 
üzerinde yoğunlaşmışlardır. Kimi zaman ak-
tif kimi zaman pasif kimi zaman ise birbirle-
rine bağımlı olarak gerçekleştirilen ikili ey-
lemler, erkek ve kadın teması üzerinden cin-
siyeti araştırırken, zaman zaman kendilerini 
tükenme ve tehlike ile karşı karşıya bırakan 
fiziksel şiddet içeren yönleri ile de dikkat çe-
ken performanslardandır. 

Abramovic ve Ulay’ın 1977 yılına ait üç fark-
lı performans olan;  burunlarını izmaritler ile 
tıkayarak birbirlerinin ciğerlerindeki havayı 
soludukları “Nefes Alma/ Nefes Verme, at 
kuyruklu saçlarını birbirlerine bağladıkları 
“Zamanla İlişki”, aralarındaki dar mesafe-
den izleyicileri geçirdikleri “Importerabilia”, 
1978 yılında birbirlerinin gözlerinin içerisine 
bakarak çığlıklar attıkları ‘’Aaa-Aaa”, 1980 
yılında gergin bir yayın ucunda fırlamaya 
hazır bekleyen bir okun bulunduğu “Rest 
Energy“ ve 1988 yılına tarihlenen sanatçı-
ların özel ilişkileri ile birlikte ortak sanatsal 
etkinliklerini de sonlandırdıkları “Aşıklar: 
Çin Seddi Yürüyüşü” isimli çalışmalar sanat-
çıların birlikte ortaya koydukları en bilinen 
eserleri olarak sıralanabilmektedir. Ulay’dan 

ayrıldıktan sonra sanat hayatına tek başı-
na devam eden Abramovic, 1988 tarihinden 
sonraki performanslarını yalnız planlamış; 
çalışmalarında Balkan kültürünü, ülkesini et-
kileyen üzücü olayları, manevi kökenlerini, 
geçmişini, utanç duyma- acı çekme duygula-
rını temel düşünce olarak ele almış ve insan 
doğasına ilişkin çalışmalarını sürdürmüştür. 

Sanatsal eylemleri boyunca bedenin sınırla-
rını zorlayarak fiziksel şiddetin doruklarını 
somutlaştıran, kendisini ve yüksek izleyici 
kitlesini performanslarının nesnesi haline ge-
tiren, kendi duygularını ve korkularını çarpıcı 
yorumlarla gerçekleştirdiği sunumlarla orta-
ya koyan sanatçı; performans sanatının günü-
müzdeki en iyi temsilcilerinden birisi olarak, 
ilerleyen yaşına rağmen halen cesur deneme-
lerine devam etmekte ve verdiği mesajlarla 
sayıları gittikçe çoğalan büyük kitlelerin be-
ğenilerini toplamaktadır.

ÖNERİLER 

Marina Abramovic’in eserlerinden yakın ta-
rihli güncel örnekler derlenerek; içerik, tema, 
kullanılan malzeme, anlam ve iletilmek iste-
nen mesajlar kapsamında incelenip yorum-
lanmak suretiyle yeni bir araştırma yapılması 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Conceptual art requires researching, analyzing and redefining theoretically in 
one way and also is closely related to mental processes such as logic, philosophy and readi-
ness within the art world. Conceptual art that embraces many different understandings such as 
formations, performance art, body art, environmental art, land art, arte povera, process art and 
photography or video art, has a wide range of narratives which enables artists to use different 
materials to convey an idea, further in some cases artists reveal their bodies without hesitation 
as part of their work. The most fundamental reason for the development of conceptual art is 
the search for a style that is interwoven with the objectless concepts against the elaborative and 
perfectionist attitude supported by traditional arts academics. The consciousness underlying 
art is to transform art into an action that appeals to human consciousness and move art from 
being just a hangable, removable, portable, storable, tradable commodity as in traditional art. 
In addition, reproduction techniques, video and photographic cameras as the products of the 
developing technology, which are an important support in turning the process and presentati-
on of conceptual art into registered materials. In the second half of the 20th century, the art of 
performance, also defined as the artworks that the artists use their bodies as a tool, developed 
in the lead of Duchamp and enabled artists to transform their bodies into a living art object 
through the performative acts within a certain period of time. This form of art, in which the 
audience plays an active role, has been recognized as an unconventional interpretation in the 
art world, with the actions that have been influential in the destruction of some of the existing 
taboos in traditional understanding, The most important difference between performing arts and 
theater – they are similar in some respects- is that the performance art is not only away from a 
narrative expression, but also questions the assumptions about the viewer’s vital, political, so-
cial and psychological relations. Aim: In this study, it was tried to examine and interprete some 
of Marina Abramoviç’s artworks based on performance art  retrospectively Method: In this 
research conducted in the screening model, information about the artistic understanding of the 
famous performance artist Marina Abramovic -born in 1946 in Belgrade, Yugoslavia and is still 
alive- is given and some of her artworks based on performance art are examined and interpreted 
retrospectively. Findings and Results :The artist formed an artistic language n a certain period 
of time with her actions that can not be bought, sold or hidden and her courageous performances 
which she has put forth as the adventures of the unknowns of human nature, has reached a point 
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of painful, sometimes violent, and sometimes danger to her life. Since 1970, Marina Abramovic 
has been trying to push the boundaries of the physical and psychological endurance of the audi-
ence. “Rhythm 10” that she rhythmically stuck many knifes were between her fingers in 1973 
at The Edinburgh Festival, “Rhythm 0” that the audience interfered with the artist’s body with 
different objects as they wanted in 1974, “Rhythm 5”, which caused her loss of consciousness 
by entering into a burning pentagram in 1974, “Thomas Lips”, that she scraped her belly and 
whipped herself and lied on ice in the same year and “Freeing the Voice” that she screamed to 
the end of her breath in 1976 in Budapest are her most famous solo artworks of her. As of 1976, 
Abramovic had an emotional relationship with the German photographer and performance ar-
tist Frank Uwe Laysiepen -also known as “Ulay”-, and gave a different impetus to her artworks 
and preferred to work with Ulay. The artists performed a large number of performances in pairs 
until they broke up in 1988 and concentrated on highly effective works that force the boundaries 
of human potential, usually physical and mental. The dual acts sometimes active, sometimes 
passive, sometimes dependent on each other are noteworthy performances, with aspects of 
physical violence, which, from time to time, cause them to face burnout and danger while rese-
arching gender on male and female themes. Abramovic and Ulay’s three different performances 
in 1977, “Breathing In / Breathing Out,” which they stuck cigarettes to their noses and breathe 
the air in each other’s lungs, “Relation in Time” where they tie their hairs together, “Imponde-
rabilia” which they allow audiences to pass by the narrow distance between them, “Aaa-Aaa” 
when they looked into each other’s eyes and screamed in 1978, “Rest Energy” that one of them 
had an arrow in a bow raised to the other ready to be released in 1980 and “The Lovers, The 
Great Wall Walk” in which the artists have concluded their joint artistic activities with their 
relationship in 1988 can be listed as the most well-known works the artists have put together. 
Abramovic, has continued her art life alone since the break up in 1988, and has planned her 
performances alone and took as a basic idea the Balkan cultures, sad incidents affecting her 
country, spiritual origins, past, shame and suffering as basic ideas in her artwork and continued 
her works on human nature. Along with some of her earlier works, Joseph Beuys’ “1965-How 
to Explain Pictures to a Dead Hare” is one of Abramovic’s reinterpreted works. Through her 
artistic life, the artist embodies the peaks of physical violence by forcing the boundaries of the 
body, makes herself and the audiences the object of her performances and reveals her own fe-
elings and fears with her striking interpretations. Abramovic as one of the best representatives 
of performance art today, continues her courageous experiments despite her age and gets credit 
from the growing masses with the messages she delivers.
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LİDERLERİN KRİZ DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖRNEĞİ (1)

LEADERS’ SOCIAL MEDIA USING IN CRISIS PERIOD: EXAMPLE OF 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Tahsin Eren SAYAR1, Özlem DUĞAN2

1Yalova Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Yalova / Türkiye
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 Öz: Günümüzde sosyal medya kamuoyu oluşturma 
ve kamuoyunu yönlendirme anlamında etkin bir role 
sahiptir. Siyasetçiler, kamuoyunun nabzını bir anlamda 
sosyal medyadaki paylaşımlara gelen tepkilerle ölç-
mekte ve bu tepkilere göre kararlar almaktadır. Özel-
likle kriz dönemlerinde yaşanan büyük problemlerde 
birçok lider  internet ve sosyal medyayı daha fazla kul-
lanır hale gelmiştir. Bu dönemlerde halka seslenerek 
krizi yönetme ve onları etki altına almayı amaçlayan li-
derler aynı zamanda krizden hasarsız bir şekilde çıkma 
amacı gütmektedirler. Ele alınan çalışma kapsamında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz 
sonrası sosyal medya tekelinde Facebook üzerinden 
yaptığı paylaşımlarla krizin yönetilmesinde başarılı 
olup olmadığı araştırılmıştır. İçerik analizi yöntemi 
kullanılarak ele alınan çalışma sonrasında Erdoğan’ın 
yaptığı paylaşımla yüzde 90 oranında destek aldığı or-
taya çıkmıştır. Bu sonuç doğrultusunda liderlerin kriz 
dönemlerini atlatmada sosyal medyanın avantajların-
dan faydalandıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kriz İletişimi, Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sosyal Medya, İletişim

Abstract: Social media has an effective role in shaping 
public opinion and public opinion nowadays. Politici-
ans measure the public’s pulse in a sense with reactions 
coming from the social media, and make decisions ac-
cording to these reactions. Especially in big crisis prob-
lems, many leaders have become more active in using 
the internet and social media. In this period, the leaders 
who aim to manage the crisis and influence them by 
calling out to the public, are also aiming to come out 
of the crisis without any damage. Within the scope of 
the study, it was researched whether President Recep 
Tayyip Erdogan succeeded in managing the crisis with 
the sharing he made on social media monopoly after 
15 July via Facebook. After the study, which was dealt 
with using the content analysis method, it was revealed 
that Erdoğan received 90 percent of the support he sha-
red. As a result of this, leaders have come to the conc-
lusion that they have benefited from the advantages of 
social media in overcoming crisis periods.

Key Words: Crisis Communucation, Recep Tayyip Er-
doğan, Social Media, Communication 
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GİRİŞ

Kriz dönemlerinde birçok kurum ve kişiler 
iletişim araçlarını fikirlerini beyan etme ve 
toplumları etki altına almak için kullanmış-
lardır. Kriz dönemlerinde yaşanan bu geliş-
meler ışığında ortaya çıkan kriz iletişimi kav-
ramı yapısı itibariyle içerisinde barındırdığı 
birçok özellik ile kurum ve kişilerin krizden 
kurtulmaları noktasında onlara yol gösterici 
olmuştur. Beklenmeyen ve aniden ortaya çı-
kan bu krizlere karşı son dönemlerde internet 
ve sosyal medyada aktif bir şekilde kullanıl-
maktadır. Özellikle siyasetçiler sosyal med-
yanın hızlılık ve erişilebilirlik özelliklerinden 
faydalanarak kitleleri etki altına alma ve kriz-
den kurtulma noktasında sosyal medyadan 
faydalanmıştır. 15 Temmuz 2016’da yaşanan 
darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kriz döne-
minde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla 
özellikle destekçilerine bilgi akışı sağlayarak 
krizin sosyal medya ayağının da yönetilme-
sine katkılar sağlamıştır. Ele alınan bu çalış-
ma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kriz döneminde sosyal medyadan ne şekil-
de faydalandığı ve liderlerin sosyal medya 
kullanımlarının krizlerin aşılmasında fayda 
sağlayıp sağlamadığı irdelenmektedir. Darbe 
girişiminden 2 gün sonra olan 17 Temmuz 
2017 tarihli “Milli iradeye kasteden, adeta bir 
virüs gibi olan hainlerin planlarını bozmaya 
devam edeceğiz. Bu hainler ilk dersi aldılar 

ancak emniyet güçlerimiz birçok yerde ope-
rasyonlarına devam ediyor. TBMM’yi, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan, in-
sanlarımızı şehit eden bu teröristlerin vatan 
diye bir derdi yoktur. Bu alçaklarla mücade-
lede milletimizin duruşu her şeyden önemli-
dir. Durmak yok, çekilmek yok. Meydanları 
boş bırakmayacağız.” paylaşımının ele alın-
dığı çalışmada doküman incelenmesi/analizi 
ile uygulanmıştır ve “Yapılan yorumlardan 
kaç tanesi paylaşımı destekler niteliktedir?”, 
“Yapılan yorumlardan kaç tanesi paylaşımı 
eleştirel niteliktedir?”, “Yapılan yorumlardan 
kaç tanesi konuyla bağlantılı olmayan istek ve 
taleplerdir?”, “Yapılan yorumlardan kaç tane-
si tarafsız bir dil içermektedir?”, “Yapılan yo-
rumlardan kaç tanesi reklamlardan oluşmak-
tadır?” sorularının yanıtı aranmıştır.

Kriz İletişimi 

Her toplumda yaşanabilen krizler belirli dö-
nemlerde büyük riskler yaratırken bazı dö-
nemlerde etkilerini çok daha az hissettir-
mektedir. Kriz kavramına ilişkin tanımlar 
incelendiğinde hemen hemen tüm tanımların 
ortak noktasının “beklenmedik ve aniden or-
taya çıkan ya da ne zaman ve nerede ortaya 
çıkacağı belli olmayan bir durumu” işaret et-
tiği görülmektedir (Eğinli, 2014: 34). Krizler 
yapısı itibariyle birçok özellikten beslenmek-
tedir. Genellikle ani ve beklenmedik durum-
larda ortaya çıkan krizler, genellikle krize ma-
ruz kalan kişi ve kurumları da doğrudan teh-
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dit eden unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 
Krizler ani olarak ortaya çıkan olgular olduğu 
için zaman sınırlaması da çoğu zaman sınırlı 
olmaktadır. Bu nedenle krizlerin ortaya çık-
ması sonrasında kişi ve kurumlar genellikle 
kısıtlı bir zaman içerisinde mevcut krizi or-
tadan kaldırmak için büyük çaba sarf ederler.

Ortaya çıkan krizin en az hasarla yahut hasar-
sız bir şekilde atlatılabilmesi için en önemli 
olan noktalardan biri mevcut krizin yönetil-
mesi ve yönetim biçimidir. İyi bir yönetim 
becerisiyle yönetilen krizler daha az hasarla 
atlatılabilir. Krizin derecesinin artmasında 
veya azalmasında etkin yönetim anlayışı bü-
yük önem taşımaktadır (Akdağ ve Taşdemir, 
2006: 143). Bu nedenle kurum ve kişiler, kriz 
durumlarına karşı başka bir deyişle kriz ön-
cesi, kriz sırasında ve kriz sonrasında belirli 
önlemler almakla yükümlüdürler. Kriz kavra-
mının yönetilmesinde genellikle kriz iletişi-
minin önemi büyüktür. Kriz sırasında her tür-
lü mecra ile kurulacak sağlıklı ilişkiler krizin 
yönetiminde büyük rol oynamaktadır.

Kriz iletişimi; yaşanmakta olan kriz gerçeği 
ve alınan önlemlerin “algılanmasına” yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. 
Rekabet ortamlarında krizlerden az hasarlı çı-
kabilmek için kriz gerçeğinin kabul edilmesi 
ve krizleri fırsata dönüştürebilmek için ise, 
kriz iletişimi yönetiminin günün doğal akışı 
içinde bir yerlere oturtulması gerekmektedir 
(Kadıbeşegil 2003:55; Solmaz, 2007: 69). 

Kriz sırasında yöneticilerin yaşadıkları bu 
yoğun baskıya rağmen krizin yönetimi açısın-
dan dış etmenlerle iletişime geçerek planlama 
yapmaları önem arz etmektedir. Yöneticiler 
bu tür durumlarda genellikle oluşturdukları 
kriz ekipleri ile ilk önce sorunun temelini be-
lirlemek ve ardından çözüme yönelik adımlar 
atmak zorundadırlar. Kriz yaşadığı dönemler-
de, krizi başarıyla atlatabilmek için iletişim 
kanallarını doğru ve yerinde kullanması ge-
rekmektedir. Kriz yönetiminde etkili bir ileti-
şim sisteminin kurulması için (Pira ve Soho-
dol, 2010:220-394; Kadıbeşegil, 2008:148; 
akt.Solmaz, 2007:94) şunlar gerekli olarak 
görülmektedir:

 Kriz yönetim ekibi tarafından krizin bo-
yutlarının belirlenmesi, strateji belirlen-
mesi açısından çok önemlidir ayrıca yöne-
tim ve dış çevre ile sürekli iletişim kurula-
rak etkin bir bilgi akışı sağlanmalıdır. 

 İlk 24 saat çok önemsenmeli ve zaman ge-
çirmeden dış çevre bilgilendirilmelidir.

 Kriz anında iletişim kurulacak kişi ve ku-
ruluşların listesi güncellenmiş olarak ha-
zırlanmalıdır.

 Web ortamı, sosyal medya sürekli takip 
edilmeli, takipçilerin tepkileri analiz edilip 
doğru yorumlanmalıdır. 

 Şirket kriz yönetimi aşamasında ve yanıt 
sürecinde araştırmalardan faydalanılmalı, 
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sonuçlar olumsuz bile olsa doğru bilgilere 
dayandırılmalıdır. 

 Gereken durumlarda şirket yöneticisi ye-
rine kriz sözcülerinin ya da etkili kişilerin 
şirket adına açıklama yapması sağlanma-
lıdır. Ancak mesajlarda tutarlılığın olması 
çelişkinin yer almaması çok önemlidir.

 Medyayı düşman değil ortak olarak gör-
mek ve kriz sürecinde şirketin tarafında 
yer almasını sağlamak gerekir.

 Medyanın en doğru haberi, en gerçekçi 
bilgilerle yapmasına olanak verecek yön-
lendirmeleri yapmak aradaki güven köp-
rüsüne “değer” katacaktır.

 Kriz yönetim merkezi koordinatörlüğü 
bünyesinde basına, vatandaşlara ve kamu-
oyuna 24 saat hizmet verecek olan basın 
ve halkla ilişkiler bürosu kurulmalıdır. 

 Kriz yönetimince alınan kararlar öncelikle 
görevli personele iletilmelidir. Özellikle 
abartılı, yanlış, gerçek dışı, moral bozucu, 
yıpratıcı, panik ve korku yaratıcı ve tahrip 
edici dedikodulara, bilgi ve haberlere karşı 
derhal gerçekçi ve aydınlatıcı açıklamalar 
yapılmalıdır. 

Her şeyden önce bir kriz iletişim stratejisinde 
kimin ne zaman krizle ile bilgilendirileceği-
nin belirlenmesi gerekmektedir. Bilgiler, he-
def kitleye uygun olarak hazırlanmalı ve bu 
bilgilerin her kesime tutarlı bir şekilde ile-

tilmesi sağlanmalıdır. Kriz döneminde eğer 
varsa şirketin halkla ilişkiler birimi de zaman 
zaman görev üstlenmektedir. Kriz sürecinde 
halkla ilişkiler birimi çalışanları da gerekti-
ğinde görev almalı böylece birim kapsamın-
da gerekli çalışmaları yapmalı ve yönetimin 
onayından geçirmelidir (Peltekoğlu, 2014: 
461). 

Kriz İletişiminde Sosyal Medya 

İnternetin ortaya çıkması birçok alanda oldu-
ğu gibi kriz iletişiminde de belirli değişiklik-
ler ve gelişmelerin yaşanmasına yol açmıştır. 
Yapısı itibariyle ani ve kısa sürede meydana 
gelen krizler internetin hayatımıza girmesiy-
le birlikte tehdit gücünü çok daha fazla art-
tırmıştır. İnternetin erişilebilirlik ve hızlılık 
gücünden faydalanan krizler özellikle sosyal 
medya mecralarının var olmasıyla daha da 
belirgin hale gelmiştir. 

Sosyal ağların hızla gelişmesi ve bu alana 
olan ilginin giderek kitlesel boyutlara ulaş-
ması sosyal medyanın, takip aracı ve ölçüm-
leme konusunda bir fırsat olarak görülmesine 
sebep olmuş ve bu konuda özellikle siyasiler 
ve kamuoyu takipçileri tarafından iyi derece-
de sonuçlar elde edilmiştir. Bu bağlamda sos-
yal medyanın takibi, aktif bir etkileşime dö-
nüşmüş; izleme, ölçümleme ve değerlendir-
me faaliyetleri konularında, her sosyal olayı 
tüm boyutları ile kavramak için çok önemli 
bir yapıya dönüşmüştür (Aytekin ve Değerli, 
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2013: 5-14). Online siyaset veya siyasal chat 
diye tabir edilen internet tabanlı siyasal ile-
tişim uygulamalarının ilk uygulandığı ülke 
ABD’dir. 2000’li yıllardan itibaren Web 2.0 
teknolojisine geçilmesiyle birlikte siyasiler 
tarafından keşfedilen sosyal ağlar, 2008’deki 
ABD Başkanlık seçimleri ile doruk noktası-
na ulaşmıştır. 2008 yılındaki ABD başkanlık 
ön seçimlerinde Demokrat Parti’den ilk zenci 
Amerikalı Başkan adayı Barack Obama ile, 
ilk kadın Başkan adayı Hillary Clinton’nun 
mücadelesine sahne olmuştur (Douglas 
Kellner,2011:45). Barack Obama, aday ol-
duğu başkanlık seçimleri sürecinde “sosyal 
medya”yı en etkili şekilde kullanan siyasetçi 
olarak, sosyal medyanın aktif olarak kullanıl-
dığında neler yapılabileceğini tüm katılımcı-
lara göstermiştir. Obama ve seçim kampanya-
sını yöneten ekip, seçmeni ikna edebilecek en 
etkili iletişim araçların başında gelen sosyal 
medya kanallarını kullanmıştır (Özkan, 2010: 
52). Siyasal iletişim uzmanı Dick Morris sos-
yal medya ile oluşan yeni medya düzeninin, 
siyasal iletişimle birlikte siyasal katılım sü-
reçlerine de etki ettiğini,seçmene daha kolay 
ve özgür bir süreç sunduğunu,bu ortamların 
kamusal platform olarak geleneksel medyayı 
etkisiz hale getirdiğini ve daha az maliyetler-
le kampanyalar yürüttüğünü söylemektedir 
(Devran, 2011: 11). Sosyal medya üzerinden 
bir araya gelen topluluklar belirli kurumlar 
üzerinde baskılar oluştururken aynı zaman-
da etkileşimi çok daha kuvvetli bir hale ge-

tirmektedir. Kriz iletişimi alanında dünyanın 
sayılı uzmanlarından biri olan Lukaszweski, 
“sosyal medya kuruluşunuzun düşmanı ya da 
dostu olabilir” diyerek bu ortamın dikkatle 
kullanılmasını tavsiye etmektedir (Lukasz-
weski, 2014:209; Çınarlı, 2016:69). Sosyal 
medya özellikle denetim mekanizmaların-
dan etkin bir şekilde geçmediği için birçok 
açıdan büyük riskler oluşturmaktadır. Bu 
durumda genellikle yaşanan büyük krizler 
beraberinde sosyal medya aracılığıyla pek 
de doğru olmayan karalama kampanyalarını 
da getirebilmektedir. Ward’a (2011:.2-3; Çe-
tin ve Toprak, 2016:57) göre kriz iletişimin-
de sosyal medyanın rolü üzerinde çok fazla 
çalışılmamış olduğundan sosyal medyanın, 
kriz anında yapacağı etkiler halen tam olarak 
tahmin edilememektedir. Bugünün teknolo-
jik dünyasında, krizler internet üzerinden bir 
anda yayılabilir. Kuruluşlar kriz planlarında 
mutlaka sosyal medyayı da dahil etmelidirler. 
Sosyal medya, sadece internet tabanlı krizler 
de değil, geleneksel krizlerin kontrol edilme-
sinde de kuruluşlara katkı sağlayabilir.

Yukarıda bahsedilen tüm olumsuz özellikle-
re karşın sosyal medyanın yaşanan krizlerde 
çözüm odaklı örnekler sunduğu da bir ger-
çektir. 2008 yılında Amerika’nın Kaliforniya 
Eyaleti’nde başlayan orman yangını sırasında 
birçok çevre sakini gazeteciler ve yetkililer-
den önce olayın fotoğraflarını çekerek baş-
ta twitter olmak üzere birçok sosyal medya 
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mecrasından duyurular yaparak olayın çok 
daha büyük etkiler yaratmasını önlemeye 
çalışmışlardır (Veil vd., 2011:110). Bir baş-
ka örnekle açıklamak gerekirse Fukuşima’da 
2011 yılında yaşanan nükleer kriz sonrasında 
Fukuşima Krizi Facebook’un 2011 yılında 
yayınladığı raporda Japon halkı tarafından en 
fazla mentionlanan 10 konudan biri olmuş-
tur (Schwarz, 2012: 431). Sosyal medya ve 
internetin bu denli etkin kullanılması siyasal 
liderlerin de dikkatini çekmiştir. Özellikle 
twitter üzerinden birçok lider halka seslenme 
ve fikirlerini aktarma noktasında sosyal med-
ya mecralarını kullanmaktadır. Her ne kadar 
liderler sosyal medya mecralarını çok fazla 
etkin bir şekilde kullanamasalar da belirli 
konulara odaklanma noktasında çalışmalar 
gerçekleştirmişlerdir (Genel, 2012:30). Li-
derlerin sosyal medyayı kullanımı, yaşanan 
krizler sırasında da kendisini göstermiştir. 
Özellikle ülkemizde birçok lider yaşanan top-
lumsal olaylar, felaketler ve çeşitli olumsuz 
girişimler sonrasında sosyal medya mecrala-
rı üzerinden fikirlerini beyan ederek kitleleri 
etkileme ve yönlendirme çabalarına girişmiş-
lerdir. Bu konuya ilişkin yakın bir örnek 15 
Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişimi 
sırasında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe girişimi sırasında ve sonrasın-
da sosyal medya mecralarını etkin bir şekilde 
kullanarak hem halkı bilgilendirme hem de 

yaşanan krize karşı çözüm üretme çabasında 
bulunmuştur.

YÖNTEM

Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 günü gerçek-
leşen darbe girişimi sonrasında sosyal med-
ya tekelinde Facebook’u kullanarak topluma 
ne şekilde seslendiğinin ve bu kriz ortamın-
da Facebook aracılığıyla kriz iletişiminin ne 
şekilde işletildiğinin ortaya koyulması ama-
cıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında insan-
ların Cumhurbaşkanının çağrılarına nasıl ya-
nıt verdikleri kriz ortamının giderilmesinde 
sosyal medyanın etkili olup olmadığı irdelen-
miştir. Çalışmada darbe girişiminden 2 gün 
sonraki tarih olan 17 Temmuz 2017 tarihine 
ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Milli iradeye kasteden, adeta bir virüs gibi 
olan hainlerin planlarını bozmaya devam 
edeceğiz. Bu hainler ilk dersi aldılar ancak 
emniyet güçlerimiz birçok yerde operasyon-
larına devam ediyor. TBMM’yi, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ni bombalayan, insanla-
rımızı şehit eden bu teröristlerin vatan diye 
bir derdi yoktur. Bu alçaklarla mücadelede 
milletimizin duruşu her şeyden önemlidir. 
Durmak yok, çekilmek yok. Meydanları boş 
bırakmayacağız.” metniyle paylaştığı gönde-
ri ele alınmıştır. Çalışma bu tarihle ve sadece 
Cumhurbaşkanı’nın ele alınmasıyla sınırlılık 
oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 5 
Nisan 2017 tarihi itibariyle 5305 destekle-
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yici yorumun yapıldığı paylaşım doküman 
incelenmesi/analizi ile incelenmiştir. Facebo-
ok’taki yorumlar için kategori oluşturulmuş-
tur. Kategori mesajlar incelendikten sonra 
hazırlanmıştır. Araştırmanın soruları ise şu 
şekilde oluşturulmuştur:

 Yapılan yorumlardan kaç tanesi paylaşımı 
destekler niteliktedir?

 Yapılan yorumlardan kaç tanesi paylaşımı 
eleştirel niteliktedir?

 Yapılan yorumlardan kaç tanesi konuyla 
bağlantılı olmayan istek ve taleplerdir?

 Yapılan yorumlardan kaç tanesi tarafsız 
bir dil içermektedir?

 Yapılan yorumlardan kaç tanesi reklamlar-
dan oluşmaktadır?

BULGULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Facebook hesabı, 2009 yılında açılmıştır. 
Onaylanmış olarak görülen hesabın hakkın-
da kısmında Cumhurbaşkanının özgeçmişi “ 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı - Pre-
sident of the Republic of Turkey” ibaresi yer 
almaktadır. 17 Temmuz 2016 tarihinde yapı-
lan “Milli iradeye kasteden, adeta bir virüs 
gibi olan hainlerin planlarını bozmaya devam 
edeceğiz. Bu hainler ilk dersi aldılar ancak 
emniyet güçlerimiz birçok yerde operasyon-
larına devam ediyor. TBMM’yi, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ni bombalayan, insanla-
rımızı şehit eden bu teröristlerin vatan diye 
bir derdi yoktur. Bu alçaklarla mücadelede 
milletimizin duruşu her şeyden önemlidir. 
Durmak yok, çekilmek yok. Meydanları boş 
bırakmayacağız.” paylaşımı 115 bin beğeni, 
7864 paylaşım ve 5842 yorum almıştır (Tab-
lo-1).

Tablo 1.  Facebook’ta Paylaşıma Gelen Yorumların Dağılımı

Sayı Yüzde

Destekleyici Yorum 5305 % 90,80

Eleştirel Yorum 380 % 6,5

İstek ve Talep 90 % 1,54

Tarafsız Yorum 28 % 0,48

Reklam 39 % 0,68

Toplam 5842 100,0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 
Temmuz tarihli paylaşımına en fazla yüzde 

90,80 oranıyla destekleyici yorum gelmiştir. 
Destekleyici yorumun ardından ikinci olarak 
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yüzde 6,5 oranında eleştirel yorum gelirken 
bunları sırasıyla yüzde 1,54 ile istek ve talep, 
yüzde 0,68 ile reklam ve yüzde 0,48 ile taraf-
sız yorum takip etmektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımına gelen destekleyici yorumlar ge-
nellikle halkın Cumhurbaşkanına destek ol-
duğu ve aldığı her kararda arkasında durarak 
yanında oldukları şeklindedir. Yapılan bir 
yorumda destek, “Rabbim sizi korusun sayın 
Cumhurbaşkanım hayata bir defa geliyoruz 
bu hayata ölene kadar yapacağımız işlerden 
bazıları da devletimize ülkemize sahip çık-
mak bunu yaparken eğer şehit olacaksak o da 
baş göz üstüne devletimiz ve ülkemizin birli-
ği ve dirliği bozulmasın Yarabbim” şeklinde 
olmuştur. Yorumlarda dikkat çeken bir diğer 
unsur Cumhurbaşkanı’na destek vermekle 
birlikte suçluların bir an önce yargı önünde 
hesap vermesine ilişkin yapılan mesajlar ol-
muştur. Konuya ilişkin yapılan bir yorumda 
“Cumhurbaşkanım bu hainlerin millete ve 
ülkemize verdiği tüm maddi zararları onların 
bütün mal varlıklarına ve paralarına devlet 
olarak el koyup verdikleri zararlar onlardan 
çıkartılmalı bence. Tabi manevi olarak kay-
bettiklerimiz geri getirilemeyecek Allah’ım 
daha beterinden korudu” şeklinde olmuştur. 
Bazı destek yorumlarında ise özellikle 15 
Temmuz sonrası gündeme gelen idam tar-
tışmalarına yönelik açıklamalar yer almıştır. 
Örnek olarak verilebilecek bir paylaşımda 

“İdam istiyoruz sayın Başkomutanım, Yüce 
Türk Milleti’nin alçakları hainleri hapislerde 
besleyecek sabrı da yok parası da. Bu hainle-
re artık bu memleketin 1 damla suyunu içirt-
meyin, 1 lokma ekmeğini yedirtmeyin... Yağlı 
urganları boyunlarına geçirin, üzerine ateş 
açtıkları bu Aziz Milletin huzurunda idam 
edin Saygılarımla” ifadesi yer almıştır.

Cumhurbaşkanına gelen eleştiri yorumları ise 
genel olarak 15 Temmuz sonrasında masum 
olduğu belirtilen askerlere yönelik yapılan 
uygulamalarla ilgilidir. Konuya ilişkin bir ör-
nekte “Onlar rütbesiz asker onlar emir kulu 
sen Cumhurbaşkanısın dimi sen yanındaki 
emir subayına ne emir verirsen onu yapar 
dimi o rütbesiz askerlerde verilen emri yerine 
getirmiştir rütbesiz askerlerin hiç bir günahı 
yok ona kalkan eli ben ve benim gibiler çı-
kar” şeklinde olmuştur. Bir diğer paylaşımda 
ise “Suçu olmayan erlerimizin askerlerimizin 
emniyet güçlerinin sorgusu sırasında yapılan 
onur kırıcı davranışları içimizi çok acıtıyor 
onlar vatani görevini yapmak için askere git-
miş anaları kuzucuklarını bu devletin peygam-
ber ocağına teslim etmiş elinize güç geçince 
ne olur sizlerde bu darbeciler gibi insafsız ol-
mayın suçu olmayan asker ve erlerimize kötü 
davranmayın sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
konuda güvenlik güçlerine daha seçici olma-
larını suçsuza haksız müdahale yapılmaması 
konusunda dikkat etmeleri emrini vermeli” 
şeklinde olmuştur. Eleştiri yorumlarının ba-
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zılarında ise doğrudan Cumhurbaşkanı’nın 
kişiliği hedef alınarak darbe girişiminden 
ziyade Cumhurbaşkanı eleştirilmiştir. Örnek 
olarak verilebilecek bir paylaşımda “RTE yü-
zünden Türkiye beni kaybetti.. Akıllı bir insan 
için Türkiye’de yaşamak artık mümkün de-
ğil.” ifadesi yer almıştır.

Cumhurbaşkanının paylaşımına yapılan istek 
ve talepler ise genellikle çeşitli adli olaylar 
ve yaşanan kazalara yönelik olmuştur. Örnek 
olarak verilebilecek bir paylaşımda “ Bura-
dan bir de yazayım dedim, Cumhurbaşkanı 
belki buradan sesimi duyar, susurluk kazasın-
da rahmetli olanımız için sizden tek isteğim 
var. O susurluk kaza dosyasını da yeniden 
araştırılmasını rica ediyorum. O kaza de-
nen cinayete de kimin elleri var bilmek isti-
yorum. Bu dünyada sizden başka bir isteğim 
yok,bana bu cinayeti yapanların ismini ve 
hangi örgüte üye olduğunu bildirmenizi rica 
ediyorum. Ben de yeminimi yerine getireyim 
artık, ve o canı alanın soyunu kurutayım, 
yoksa gözüm açıkta gidersem, ne bu dünyada 
ne de öbür dünyada hiç bir başbakan, cum-
hurbaşkanı benim bedduamdan kurtulamaz. 
Bana bu cinayetin gerçek yüzünü söyleyin.” 
şeklinde olmuştur.

Tarafsız yapılan yorumlarda genellikle yaşa-
nan gelişmelerle ilgili bilgi verilmiştir. Örnek 
olarak verilebilecek bir yorumda “Halkın ra-
hat ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ve 
ülkenin geleceği için üç ay süre ile olağanüs-

tü hal ilan edilmiştir.” yorumu yapılmıştır. 
Reklam paylaşımlarında ise çeşitli internet 
siteleri ve facebook sayfalarının reklamları 
yapılmıştır. “www.internettenekazanc.com 
İnternetten masrafsız para kazanma yolla-
rı!!!” reklamı örnek verilebilir.

SONUÇ

Dünyada sosyal medya ABD başkanlık se-
çimleri, İngiltere genel seçimleri, Arap Ba-
harı ile önemli hale gelirken, Türkiye’de ise 
Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe sürecinde 
önemli olmuştur. Kamuoyunu yönlendirme 
ve ikna etmede önemli bir siyasal iletişim 
aracı olarak kullanılan sosyal medya, kriz 
dönemlerinde de kullanılmaktadır. Kamu ku-
rum ve kuruluşlarının yanı sıra özel şirketler, 
siyasetçiler, toplumun kanaat önderleri, ünlü 
kişiler tarafından kullanılan sosyal medya 
kimi zaman krizden kurtarıcı rol oynamış 
kimi zaman da paylaşılan mesajlarla krize 
neden olmuştur. Özellikle kriz dönemlerinde 
sosyal medyayı aktif kullanarak toplumu bil-
gilendiren ve toplumun desteğini alan kurum, 
kuruluş veya kişiler başarılı olmuştur. Sosyal 
medyanın özellikle hızlılık ve ulaşılabilirlik 
noktasında belirtilen noktalarla benzerlik gös-
termesi de kriz dönemlerinde sosyal medya-
nın gücünü ortaya koyar hale gelmiştir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yap-
tığı paylaşım krizin yönetimi noktasında 
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büyük bir önem arz etmiştir. Yapılan pay-
laşımda % 90,80 oranında destekleyici yo-
rumların gelmesi de bunun bir sonucu olarak 
yorumlanabilmektedir. Cumhurbaşkanının 
paylaşımı sonrasında birçok insanın hem 
yaşanan olaydan haberdar olması hem de 
Cumhurbaşkanı’na yönelik yaptığı olumlu 
yorumlar siyasi gücün desteği aldığının ve 
kriz döneminde bu krizi başarılı bir şekilde 
yönettiğinin bir ibaresi olarak dikkat çek-
mektedir. İnsanların yaptıkları destekleyici 
yorumlarla birlikte halkın Cumhurbaşkanı’na 
sahip çıktığı ve arkasında olduğu belirlenir-
ken aynı zamanda kriz döneminin etkili bir 
şekilde yönetildiği görülmektedir. Bu nokta-
da sosyal medya ve internetin de etkilerine 
ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Nite-
kim geçmişe oranla çok daha hızlı bir şekilde 
fikir ve düşüncelerin halkla paylaşılmasında 
sosyal medyanın payı büyüktür. Sosyal med-
yanın sahip olduğu bu özellik kapsamında 
Cumhurbaşkanı’nın kriz döneminde sosyal 
medyayı etkin bir şekilde kullandığı da dik-
kat çeken bir diğer ayrıntı olarak göze çarp-
maktadır. Kriz döneminde yapılan bu pay-
laşımın da desteklediği gibi birçok liderin 
sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmakla 
birlikte özellikle kriz dönemlerinde bu tür 
paylaşımlara daha fazla önem verdiği görül-
mektedir. Bu bağlamda sosyal medyanın ve 
internetin etkin bir şekilde kullanıldığı takdir-
de kriz dönemlerinde liderlere büyük avantaj-
lar sağladığı sonucuna varılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Many leaders use internet and social media especially in major problems during 
crisis period. Leaders aim to manage crisis, impress to public and come out of the crisis without 
any damage in this period. Within the scope of the study, it was researched whether President 
Recep Tayyip Erdogan succeeded in managing the crisis with Facebook posts. Aim: The study 
was conducted to see how President Recep Tayyip Erdogan called the gathering by using Fa-
cebook after the coup attempt on 15 July 2016 and how crisis communication was conducted 
through Facebook in this crisis environment. Method: Within the scope of the study, it was 
examined whether social media was effective in eliminating the crisis environment in which pe-
ople responded to the President’s calls. In this study, President of the Republic of Turkey Recep 
Tayyip Erdoğan’s dated July 17,  2017 “We will continue to struggle with traitor who wants to 
demoslish our state. We got a blow these traitors and our security forces continue to operations 
against them.  These terrorists who attacked The Grand National Assembly of Turkey and Presi-
dential Palace and martyrised our people don’t like their country. Our nation’s power is the most 
important thing against these traitors. We will not retreat, We will not leave the squares empty.” 
massage handled. The limit of this work is the share of the President on July 17th. Findings 
and Results: Facebook message which handled February 5, 2017 and has 5305 supportive 
message, was examined with document review and formed category. President Recep Tayyip 
Erdoğan’s Facebook message is very important to manage crisis period on the coup attempt on 
15 July 2016. After the coup attempt, President Recep Tayyip Erdoğan’s Facebook message 
got % 90,80 supportive comment and we can explain this as success. On the other hand, after 
the President Recep Tayyip Erdoğan’s Facebook message, many  people got information abo-
ut coup attempt and President’s powerful and positive comments encourage people. It shows 
that President Erdoğan, manage crisis powerfully and victoriously. On the other side, with the 
people supportive messages we can see that public support and defend President against coup 
attempt. This is also explain that social media has effective power in crisis periods. Social me-
dia has a big share to disseminate ideas on the public. With the social media’s this role, we also 
see that President Erdogan use social media effectively in crisis period. Thus, we clearly can say 
that many leaders use social media and send message in crisis periods recently. Hence, people’s 
support and overcome the crisis in short time is a sign of it. In this context, we understand that 
when social media uses effectively, it takes advantage leaders. We also understand that apart 
from the conventional methods, leaders care social media more, use it as a stronger communi-
cation area and invest it to overcome the crisis periods. 
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EQUALIZING THE STORMY WAVES ON THE HORIZONS OF THREE 
WORLDS: THE QUEST FOR SELFHOOD IN THE HOBBIT, EARTHSEA 

AND NATION (1)
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 Öz: Bu makale J.R.R. Tolkien’in The Hobbit (1937), 
Ursula K. Le Guin’in A Wizard of Earthsea (1969), 
Terry Prathchett’in Nation (2008) isimli popüler fan-
tastik kurgu romanlarındaki “coming of age”, diğer bir 
deyişle, olgunlaşma ve kendini bulma, sürecini araştırıp 
incelemektedir. Makalede, günümüz düşünürü Jürgen 
Habermas’ın “özneler-arasılık”, Georg Wilhelm Fri-
edrich Hegel’in “kişisel gelişim teorisi”, Carl Gustav 
Jung’un “bireyselleşme ilkesi”, ve “gölge” kavramları 
fantastik edebiyat eleştirisine dahil edilmiştir. Nedeni 
ise, örneklerle de açıklandığı gibi, bu hikayelerdeki baş 
kahramanlar, kendini kişiler arası diyaloglar ile diğe-
rinde görme, kendini dünyada nesnelleştirme, olgun-
luğa ulaşma surecinde kendi gölgeleri ve savaşları ile 
mücadele etme, gibi olguları denetlemeyi öğrenmeli-
dirler. Bahsi geçen felsefi, psikolojik ve sosyolojik teo-
rilerin yanı sıra, fantastik kurgu edebiyatına has “yetiş-
kinliğe giden yolu” tam anlamı ile araştırabilmek için, 
başarılı edebi eleştirmen John Clute’un “full fantasy” 
evreleri çalışmada temel alınmıştır. Böylece, makale, 
genel olarak, klasik modern fantastik edebiyatındaki 
kendini bulma ve olgunlaşma surecinin aşamalarını 
doğrular, ve bu hikayelerdeki kurgusal karakterlerin 
büyüme süreçlerinde, kendilerini kendi yaptıkları dav-
ranışların etkileri ile farkındalıklarını arttırıp, kişiler 
arası diyalog ve iletişimleri ile dönüşüme uğradıkları 
sonucuna ulaşır. 

Anahtar Kelimeler: Coming of Age, Özneler-Arasılık, 
Olgunlaşma, Jürgen Habermas, John Clute, Fantastik 
Kurgu

Abstract: This article examines and explores the 
process of coming of age in successful fantasy fic-
tion stories, including J.R.R. Tolkien’s The Hobbit 
(1937), Ursula K. Le Guin’s A Wizard of Earthsea 
(1969) from her Earthsea series, and Terry Pratchett’s 
Nation (2008). In the article, notions such as Jürgen 
Habemas’s “intersubjectivity”, Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel’s “theory of self-development”, Carl Gustav 
Jung’s “individuation”, and “shadow” are integrated to 
fantasy literature criticism. Because, as supported with 
examples, the central protagonists of such texts have 
to learn to master concepts such as seeing oneself in 
the other through intersubjective dialogues, objectif-
ying one’s self in the world, and coping with their own 
shadows and battles, in the process of finding their way 
to maturity. To investigate fully the path to adulthood 
that is specific to fantasy fiction, aside from these phi-
losophical, sociological and psychological theories, the 
article centrally draws on literary critic John Clute’s 
stages of “full fantasy.” As a whole, the paper substan-
tiates the stages of the coming of age process in the 
classic modern fantasy fiction and finds out that during 
the process of self-growth, the main characters of these 
novels, realize themselves through the effect of their 
actions and transform themselves through intersubjec-
tivity.

Key Words: Coming of Age, Intersubjectivity, Matura-
tion, Jürgen Habermas, John Clute, Fantasy Fiction
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INTRODUCTION: COMING of AGE in 
FANTASY NOVELS

“One person is nothing. Two people are 
       a nation.” (Mau)

“What are three people?” (Pilu)
“A bigger nation.”  (Mau)

Terry Pratchett, Nation

The dialogue quoted above from Terry 
Pratchett’s young adult novel Nation features 
two adolescent thirteen-year old survivors of 
a tsunami, islander Mau and Victorian teen 
Daphne. Although this exchange is meant to 
be funny, it also highlights the importance of 
other subjects for the process of self-aware-
ness, foreshadowing one of the crucial dis-
cussions in this paper. J.R.R. Tolkien’s The 
Hobbit is the story of the fifty-year old and 
fairly middle-aged Bilbo, who nevertheless is 
still identifiable to children and young read-
ers, mainly because of the fact that he leaves 
his comfortable hobbit-hole for the first time 
ever. Alternatively, the combination of Bilbo’s 
small size with his lack of magical power con-
tributes towards creating two emotions in the 
reader that are typically felt towards children 
and teenagers: care and protection (Partridge, 
1984: 183), and this in turn makes him more 
attractive to younger generations. Ursula K. 
Le Guin’s first book in the Earthsea series, 
A Wizard of Earthsea is the story of Ged, a 

boy who earns his true name aged twelve and 
leaves his mountain village, first to learn from 
the mage Ogion on the island of Gont, and 
thereafter for the wizards’ school on the is-
land of Roke. These stories are widely popu-
lar across different cultures, and in this article 
I suggest that reading the potential multi-lay-
ered ways in which coming of age is depicted 
in these classic fantasy fiction novels could 
guide us in our struggles towards finding out 
the reasons for their universal popularity.

For the purpose of building such a relation-
ship and unveiling the layers, I want to outline 
some theories. First, individuation, a concept 
used in both philosophy and psychology. The 
psychologist Carl Gustav Jung’s narrative of 
the maturating self is named individuation, 
and “Jung’s narrative of the maturing self is 
the more nearly parallel to Tolkienian fantasy 
and therefore the more useful in exploring it.” 
(Attebery 1992: 31) It is about attaining the 
knowledge of self, in other words, a process 
of growth and development by which a per-
son becomes an individual through coming 
to the realization of it. Individuation involves 
the union of a person’s conscious and uncon-
scious minds to produce a self-aware indi-
vidual and Jung considers that it extends to a 
lifelong quest.

The second theory that I would like to draw 
on is today’s social thinker Jürgen Haber-
mas’s understanding of intersubjectivity. He 
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updated the notion in his two-volume book 
The Theory of Communicative Action (1981). 
Intersubjectivity is the phenomenon by which 
the self, to fully experience her or his sub-
jectivity, recognizes the other in the other’s 
presence as another subject. It is suggested 
that “For the Frankfurt school [...] human so-
ciety was a web of intersubjectivity, created 
through the actions and interactions of sub-
jects who could become the conscious cre-
ators of values.” (Grady and Wells 1985/6: 
35) This is because of the fact that becoming 
a person requires integrating what is best for 
one’s self through the recognition of what is 
best for others: a process which occurs when 
self-questioning becomes, first, self-dialogue 
and then a dialogue concerning the needs of 
others. Hence, this intersubjective process is 
dependent on mutual recognition, argued by 
Jürgen Habermas as something “within which 
the persons become individuated through so-
cialization.” (1999: 137) Overall, this also 
means that socialisation and individuation go 
hand in hand: “individuation and socializa-
tion are two sides of the same process; one 
can become an individual only within a social 
process.” (Rasor 2000: 283) As it becomes 
clear, achieving self-realization and becom-
ing an independent individual is not some-
thing that can be done all on one’s own and 
so, therefore, these notions are incorporated. 

Thirdly, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s 
theory of self-development is also consid-
ered to be crucial during the process of ac-
tualization and transition from a state of “in-
itself” (an sich) to “for-itself (für sich),” in 
other words, transcending otherness. In his 
Phenomenology of Spirit (1807), Hegel high-
lighted the importance of self-consciousness 
(Selbstbewusstsein) through differentiating 
it from consciousness (Bewusstsein). He be-
lieved that self-consciousness involves see-
ing oneself through the eyes of somebody 
else or looking oneself from an outside per-
spective. For this reason, with the need for 
objectifying the self, he made the transition 
from one form of consciousness to the other 
his main concern. Such a process ultimately 
requires an on-going struggle for adjustments 
and compromises, which again will be main-
tained through mutual recognition. Since to 
be able to interact with the character within, 
the self will never be satisfied with others as 
objects, s/he will want to be agreed or dis-
agreed with. Thus, if things do not seem to be 
working well, re-adjustments can be made by 
drawing on the insights gained, which, then, 
hopefully, will lead to a little bit of growth.

Regarding the self-actualization process, 
Hegel, in his chapter of ‘Independence and 
Dependence of Self-Consciousness,’ claims 
that “the individual who has not risked his life 
may well be recognized as a person, but he or 
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she has not attained to the truth of this recog-
nition as an independent self-consciousness.” 
(1977: 114) Here, relating “risking life” to the 
whole process may sound like an over dra-
matic claim, yet, it is not. When considered 
closely, risks instinctively can evoke notions 
of courage and fear, which are the two promi-
nent factors concerning the course of an indi-
vidual’s life and their decision-making pro-
cesses. The relationship between these two is 
an old one and, therefore, has been a concern 
of many thinkers. Aristotle, similarly to Plato, 
establishes that there is an element of fear in 
courage (andreia). However, Aristotle argues 
that fear is not its only component, hence 
courage also includes “moderation or obser-
vance of the mean with respect to feelings of 
fear and confidence” (1906: 80) and he then 
provides further explanations of foolhardi-
ness and cowardice to clarify his point. Ac-
cording to him, “the courageous are keen in 
action, but quiet enough beforehand” (1906: 
84) and this creates the thin line between en-
during painful things and enduring the con-
sequences of silly things. George Kateb be-
lieves:

  Courage must be defined by    
  reference to fear. Courage is  
  therefore the overcoming of fear. It is 
  not brainless or foolhardy. [...] It also 
  turns out that courage is itself fear, 
  but not fear of what everyone fears 

  naturally: death, pain, loss. The fear 
  that is courage must be nurtured by   
  the arrangements of the good society 
  – or, indeed, any society. Such fear 
  can grow only out of instilled right 
  opinion. (2004: 43)

Different to Socratic understanding of cour-
age, in which the motto is “courage is knowl-
edge” Aristotle, to clarify and differentiate 
the notion from foolhardiness distinguishes 
it by dividing it into five: citizen courage, 
courage of experience, spiritedness, courage 
of good hope, and courage produced by ig-
norance. (Ward 2001: 75-77) He views vir-
tues as habits of the soul and sees courage as 
the observance of the “mean.” Mean doctrine 
is a thing in between two vices, “a condition 
intermediate between” excess and deficiency. 
Our decisions are the products of our judg-
ments, and they derive out of “choices” thus, 
through the observance of mean, to become 
virtuous people, they aid us towards reach-
ing the right balance, and that is how ex-
planations can be found for our qualified or 
unqualified actions. However, achieving and 
maintaining the mean is not very easy, be-
cause the soul always intervenes within this 
process and, therefore, according to Plato, a 
combination and measure of “rational, spir-
ited and appetitive – tripartite division of the 
soul” emerges. Although there are philoso-
phers who disagree with Plato, especially for 
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his inclusion of spiritedness as it might imply 
immortality, Plato seems to be alternatively 
suggesting a multitude of motives getting in 
the way of the mean. To clarify with a more 
updated version, Sigmund Freud’s (1923) 
“id-ego-superego” tripartite model of the 
mind has a similar logic. Overall, it can be 
suggested that these virtues of the mind and 
soul, since very ancient times, are all for the 
pursuit of eudaimonia or well-being (eu/well, 
daimonia/spirit) – the sense of happiness and 
peacefulness necessary for self-growth and 
maturation which is what is explored in this 
article.

There is also the shadow concept, which has 
been incorporated throughout this paper, be-
cause it emerges in cases of excess confidence 
or hubris, due to the inexperience, incautious-
ness and impatience of young protagonists. 
Widely known as an archetype of Jung, the 
shadow is quite familiar to us humans, it is 
the dark side in every individual. However, 
even the shadow goes through several phas-
es before it takes its full form, and this can 
be showcased with Tolkien’s three charac-
ters from The Lord of the Rings. The fallen 
creature Gollum represents the dark shadow 
fulfilling its full potential, and the trustwor-
thy guy Gandalf the Grey with his vague and 
slightly fearful reaction to the power granting 
object leaves a side of him to underdevelop 
and thus remains a little in the dark until he 

faces his own fear. To illustrate, before Frodo 
started his quest, when Gandalf gives Frodo 
the ring for the first time at Bilbo’s house, 
he avoids touching it and passes it onto 
Frodo with the aid of fire tongs. Whereas, 
Tom Bombadil, with his indifferent attitude 
to the power of the ring despite wearing it, 
represents the possibility of the dark side to 
be conquered from the surfaces of the Earth. 
That is also what makes him the master, the 
eldest and the one with the widest knowledge 
of the being of everything else, and Frodo 
senses this difference of Tom Bombadil from 
Gandalf too: “Indeed so much did Tom know, 
and so cunning was his questioning, that 
Frodo found himself telling him more about 
Bilbo and his own hopes and fears than he 
had told before even to Gandalf.” (The Fel-
lowship of the Ring, 2007: 173-174) Various 
things cause the shadow to grow within the 
self; “[a]ll our inferiorities, unacceptable im-
pulses, and shameful behaviors constitute this 
dark side of our personality.” (Iacciono 1998: 
xiv) In the same manner, during their quests, 
the protagonists’ uncertainties lead to self-
questioning, which may lead to doubt, may 
then become fear and feed their shadow side. 

Therefore, in what follows, I relate the theo-
ries of individuation, self-actualization and 
intersubjectivity to the intervening and un-
derlying patterns of fear, despair, courage, 
shadow and risking life that comprise the 
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coming-of-age stories of Tolkien, Le Guin 
and Pratchett’s leading characters.

THE APPLICATION of JOHN CLUTE’S 
MODEL of FULL FANTASY to NATION, 
EARTHSEA and the HOBBIT

However, in order to investigate fully the path 
to adulthood that is specific to fantasy fiction, 
aside from the philosophical and psychologi-
cal theories, I centrally draw on critic John 
Clute’s idea that all fantasy passes through 
the following four stages: (1) Wrongness; the 
sudden sense that something is wrong which 
often leads to a quest, that is also the start of 
individuation process. (2) Thinning; a grow-
ing sense of unreality and frustration at the 
inability to achieve change, which involves 
the occasions when the shadow side is cre-
ated, either by uncertainties or fear of the un-
known, such as death. (3) Recognition; the 
protagonists’ self-understanding of what is 
happening to them, whereby they, to get to 
know more of themselves, are actively in-
volved in collaborative exchanges with other 
subjects and thus can fully pluck the courage 
of risking life, to get rid of the predominant 
feeling of the “earlier unknown” but now 
“known” shadowy qualities. Finally, (4) Re-
turn; the return to feeling at home in a world 
in which one’s actions have real effects. It 
is worth noting that after the thinning stage, 
there comes an awareness and “recognition” 
of roles and selves, or characters start remem-

bering the purpose of the quest. In turn, this 
objective and recognition can lead to more 
transformative changes, allowing them to 
“return” home. On the other hand, the re-
turn is not necessarily the end because self-
awareness is not enough; for a continuing in-
dividuation and renewal process that lasts for 
a lifetime, one must also “choose” to act, or 
choose to act when required, which becomes 
a distinctive sign of maturing for protagonists 
throughout the article. 

Terry Pratchett’s non-discworld novel Nation 
(2008) and Ursula Le Guin’s novel cycle, 
Earthsea (1969-2001), reveal intersecting 
patterns of character and identity formation 
in the process of maturation with key trans-
formations turning on the role of death, fear, 
shadow, and courage in accepting life. Na-
tion starts by narrating the story of Mau as 
he leaves his home island for Boy’s Island, 
whereby he will complete his transition into 
becoming a man. To change his social status 
and become accepted as a man Mau needs to 
go and stay in the designated island alone for 
a month. According to the belief of his peo-
ple, the boy soul will only be replaced with 
a man soul if he builds a canoe and finds his 
way back home with this canoe through the 
sea. It is useful to remember that such initia-
tion rites are, or were, parts of certain native 
cultures. For instance, there is an interesting 
rite of passage for adolescent boys of the Ma-
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nus native people in Samoa in which at some 
time between twelve and sixteen, boys’ ears 
are pierced and none of their friends come to 
the ceremony, apart from grown-up people 
and little children and within this stage they 
pass through some prohibitions that last for 
five days. (Mead 1963: 144) However, things 
do not go according to plan for our protago-
nist Mau, and during his absence an unex-
pected tsunami kills everybody in his village, 
so when he manages to return in his little ca-
noe, there is no one to give him his tattoos as 
tokens of his now being a man, and is thus un-
able to take on his man’s soul and this is the 
wrongness stage for him; his reality and his 
world are shattered. He is left caught in a lim-
inal state between childhood and adulthood 
and so Mau’s real adventure starts shortly 
after his half-accomplished quest which also 
initiates his individuation process through the 
changes that even he could not predict, yet. 
His prominent feeling is that, everything has 
fallen apart and his body and thoughts are 
surrounded by greyness, which foregrounds 
itself with expressions such as “grey skin, 
grey Mau.” (Nation, 2008: 32-33) At this 
stage, he experiences thinning, the alienated 
sense that everything is in decline. Although 
the whole village, including his family, has 
been swept by the massive waves of the tsu-
nami, Mau’s head is still filled up with previ-
ous rules, grandfathers’ voices in his restless 
dreams and the irresistible heavy presence 

of god anchors, the carved white stones now 
scattered around the island due to the tsunami 
and were believed to “anchor” the gods. Also, 
especially during his wrongness and thinning 
stages, he is terribly full of questions; “Ev-
erything was missing. Nothing was where it 
should be. He was here on this lonely shore 
and all he could think of was the silly ques-
tions that children ask [...] Why do things 
end? How do they start? Why do good people 
die?” (Nation, 2008: 56)

The same tsunami has wrecked the ship 
Sweet Judy on the island of Nation, and it 
has one survivor. Ermintrude is an adoles-
cent girl who is in the line of succession to 
the British throne. At this point, it is useful to 
remind that psychologist G. Stanley Hall in-
vented the term adolescence to describe a pe-
riod of “storm and stress” observed in young 
people, mid-way between the dependency of 
childhood and the mature stability of adult-
hood. (Ansell 2005: 18) Understandably, the 
young girl is shocked that everyone else in 
the ship drifted away or died and that she is 
left all alone on a strange island. Stepping 
into the unknown constitutes her wrongness 
stage. When she first sees Mau, her precon-
ceived understanding of him is as a savage 
boy, and to protect herself in her own fashion 
she shoots at him with a powder-gun think-
ing that she is in danger, which Mau surpris-
ingly takes as a gift of fire. Not having seen 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: L82-Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: L82-Z11

ID:370 K:429
 (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)

322

any of these “spark-makers” before, Mau 
terribly needed it to make a fire for food and 
shelter purposes and he feels happy that he is 
not alone, although the other inhabitant is a 
trouserman girl with “strange toeless prints.” 
(Nation, 2008: 97) Ermintrude, not ever hav-
ing had a liking of her given name, and not 
being the sort of girl who submits to passive 
acquiescence, comes up with a new name 
and introduces herself to Mau as Daphne 
and Mau decides that she is some sort of a 
ghost because her skin is relatively paler than 
his. We know of Ermintrude that she has not 
been taught anything that could possibly be 
of any practical use, her grandmother always 
told her about manners and maintaining the 
standards, and that is why to compensate 
for her rude behavior she invites the boy for 
an afternoon tea to the wrecked ship Sweet 
Judy. Despite speaking different languages, 
they, who both are displaced with no sense 
of belonging, connect, and the story concerns 
how these two young people learn to cooper-
ate and thereby work out who they are indi-
vidually, which in turn allows them to build 
a new life and future and that is the way the 
intersubjectivity theory works for their indi-
viduation processes. As days pass by, other 
canoes arrive with more people seeking a 
shelter on the island, reaching nearly thirty 
people towards the end. Mau recognizes his 
role in the new society and learns to act like a 
chief, a social role that has been imparted on 

him through the recognition of his talents, by 
the others. Daphne likewise, in recognition of 
her newly emerging practical skills, helps a 
woman, Cahle, give birth with Twinkle Twin-
kle Little Star and even stitches a man’s leg 
after the Raiders attack. In a while, islander 
and trouserman languages become no longer 
alien to either of them. 

As the story advances, Mau rescues Ataba the 
priest (who calls him demon boy for having 
no tattoos as part of his rite of passage) from 
a shark attack. In saving Ataba he risks his 
own life and remains at the place between, 
in other words the “shadow place,” (Nation, 
2008: 217) meaning neither alive, nor dead. 
However, Daphne wants to go to the shadow 
place to save Mau since he risked his life 
earlier for saving her, too. To serve this end 
and fetch back Mau, Daphne gives consent to 
Mrs. Gurgle to poison her, because she thinks 
Mau needs to roll away the stone that anchors 
him to grandfathers in his head. Whilst Mau 
is in recovery sleep, she finds the cave where 
anchor gods are kept and shouts at the stone 
with no fear. Thus, when Mau wakes up, he no 
longer hears grandfathers. Daphne asks him: 
“What do the grandfathers say?” He swiftly 
replies back: “I don’t hear them anymore.” 
(Nation, 2008: 248) To be frank, at some 
point, Daphne starts hearing her own voice 
too, which she considers to be “grandmoth-
ers” talking, but she does not let them carry 
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her away, because she is less fearful. Hers are 
little self-dialogues as defense mechanism 
in dealing with practicalities of her new re-
sponsibilities, like the ones Bilbo Baggins 
has. When Ataba, Mau and Daphne are all to-
gether in a dark cave where the grandfathers 
are buried with their bones all over the place, 
Mau, encouraged by the presence and support 
of his friends, takes ownership of his shadow 
by turning his cloudy self-questionings into 
an affirmative self-dialogue: “I will not fear 
the shadow that is walking out of the pretty 
light, because I have found my fear down here 
in the dark, and I shall reach out and touch 
him as he reaches out to touch me.” (Nation, 
2008: 261-262)

According to socio-psychologist Ian Burkitt, 
such a “micro-dialogue is partly a construc-
tion of fantasy, as it is based on our imagin-
ings about others, their possible views and 
evaluations of us.” (2010: 325) Once Mau 
has seen all is bone and harmless, followed 
by the act of physically running away from 
collapsing skeletons, he is no longer afraid of 
making the grandfathers, or ancestral spirits 
of the island, angry. However, this does not 
mean that his self-growth quest is completely 
over, towards the end of the book, during his 
challenging duel with raider Mr. Fox, when 
left out in the sea on his own, Mau now hears 
different voices: “Are you totally stupid, 
Mau? It was the new voice, and it said: I’m 

you, Mau, I’m just you. You will not die. You 
will win, if you pay attention! [...] The grey-
ness was back in his mind. Don’t think. Do 
the things that must be done, one after anoth-
er.” (Nation, 2008: 349-350) He now knows 
what he did not know earlier, all his dealings 
within the new little society he has built and 
established with Daphne have taught him to 
only do the things that must be done. 

Similarly, the main protagonist of the first 
of Le Guin’s Earthsea sequence, A Wizard 
of Earthsea is Ged, a boy who earns his true 
name aged twelve and leaves his small moun-
tain village on Gont Island, first to learn from 
the mage Ogion on the island of Gont, and 
thereafter for the wizards’ school on the island 
of Roke. Ged’s magical powers eventually 
bring him to the attention of island’s mage, 
Ogion, who gives him his true name on his 
thirteenth birthday, a name that is to be kept 
secret with care and not be revealed unless 
much needed. Ged leaves his village to start 
living with Ogion and becomes his protégé. 
Ogion, after witnessing Ged’s eager nature, 
decides to offer him an opportunity to learn 
the Runes dating back to the oldest times on 
earth. However, one day Ged meets with the 
daughter of the Old Lord of Re Albi and the 
girl in a playful manner asks him to demon-
strate a couple of his spells and Ged, secret-
ly, recites one from the ancient lore book of 
Ogion; a spell of summoning up the spirits of 
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the dead! On reading the spell from the book, 
a dark figure appears, and then fortunately, he 
is saved by Ogion. Ged has performed this 
act both to win the girl’s admiration with the 
hope of enthralling her, and to prove to her 
as his peer that he is a very talented boy, and 
so in the process gets deceived by his side. 
However, he is still not aware that this is his 
own shadow that he casts, because he has just 
not gained sufficient self-awareness yet. His 
rushed act without thinking any of its prob-
able consequences is the wrongness stage 
for him, which soon after will be followed 
by a quest. However, despite feeling a deep 
shame, he complains and blames Ogion for 
not teaching him enough. Ogion then level-
headedly comes up with the proposition that 
Ged must either go to Roke Island, where all 
high arts are taught formally, or remain with 
him. Ged, still being in his adolescent stage 
and thus impatient, and therefore oblivious to 
the considerate and delicate way of Ogion’s 
teachings, chooses Roke. 

One day, at the wizard school’s courtyard, 
Ged and his classmate Jasper, as usual, start 
a verbal dueling over their respective high 
powers. Jasper asks Ged to summon the spirit 
of a dead person and Ged, repeating his ear-
lier mistake, decides to call the fair lady El-
farran’s spirit. But things quickly go wrong 
and the spirit of the death seizes him like a 
black beast. Only the Archmage Nemmerle is 

able to save him. However, it is not the end 
of troubles, the shadow is now fully released 
in the world, and hiding. When Ged releases 
his shadow by summoning the spirit of a dead 
person, in a conceited demonstration of his 
power, Gensher, one of the mages, analyses 
the situation and says: “The power you had to 
call it gives it power over you: you are con-
nected. It is the shadow of your arrogance, the 
shadow of your ignorance, the shadow you 
cast. Has a shadow a name?” (The Earthsea 
Quartet, 1993: 68) After this incident, Ged 
becomes sick with high fever and as for the 
Archmage Nemmerle, he dies having used all 
his energy and power to control and drive off 
the bad spirit that was created with Ged’s “un-
governed spell.” (The Earthsea Quartet, 1993: 
65) From this incident onwards, things de-
cline for Ged, as he no longer has control over 
anything, which constitutes the thinning stage 
for him. Ged’s weak physical situation lasts 
through for weeks and the dark big scar on his 
face feels like a reminder of his uncontrolled, 
wrong behavior. In the five years following 
the release of the shadow at Roke Knoll, Ged 
forgets his existing knowledge, through ignor-
ing it and he achieves this with an experienced 
understanding of the perils that uncontrolled 
actions can cause. Here, the perception of ig-
norance that is shown as something essential 
is striking, as it suggests the idea that most of 
the time accumulated knowledge alone is not 
always enough. At some phases of life, in or-
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der to understand things, it is also necessary 
to understand ignorance and this understand-
ing can only be achieved by experiencing it 
and, in fact, through being aware that one is 
experiencing it. 

When Ged is eighteen years old, the Arch-
mage sends him to Low Torning, where Ged 
makes a new start as the town’s new wizard. 
He mostly functions as a heal-all and weath-
er-worker when asked, but despite seeming to 
be more aware out of his bitter experience, 
still Ged “dread[s] the trial of his power.” 
(The Earthsea Quartet, 1993: 77) One day, 
the son of the town boat-maker, Pechvarry, 
gets very ill so that he asks for the wizard’s 
help. Ged wants to heal the child but realizes 
that this is no longer possible. He decides in-
stead not to let the child’s spirit fade away, 
and summoning all his power, goes after the 
child in the dark to bring his spirit back home, 
taking on the role of Ogion and Archmage 
Nemmerle. However, he fails and consuming 
all his strength, is left sick in trance, while 
the child dies. Henceforth, he starts dream-
ing of the shadow in his sleep and decides to 
leave the town in order to cause no further 
trouble to townspeople. After his departure 
from Low Torning, he first decides to take a 
ship towards Havnor, but one of the old men 
in the ship advises him to go to Osskill where 
he could find a special sword to fight with 
the unknown shadow. However, as Ged can-

not speak the language of Osskil, he decides 
to choose the man as his companion. Whilst 
walking towards their destination, all of a 
sudden, Ged realizes that under the hood the 
man has no face but is actually a gebbeth who 
suddenly cries his name: “Ged!” (The Earth-
sea Quartet, 1993: 102) Here, the point is, 
until Ged realizes fully that it is the shadow 
that he casts, and thus stops repeating his un-
calculated acts, the shadow is his gebbeth, or 
“the inferior being in ourselves, the one who 
wants to do all the things that we do not al-
low ourselves to do.” (Fordham 1991: 49) So, 
the gebbeth that is his own creation chases 
Ged and he runs until getting very exhausted 
and then faints at the gate of Court of the Ter-
renon. Here, the turn of events pushes Ged 
to shape-shift himself into a hawk, so that 
he could escape from this place, and then as 
a safe-haven he lands himself on the Island 
of Gont. In full sorrow, he meets Ogion and 
says: “I have come back to you as I left: a 
fool.” (The Earthsea Quartet, 1993: 118) Ged 
feels frustrated because he is still repeating 
the same mistakes and moreover he is now 
afraid of a shadow, and for this reason he 
needs Ogion’s counsel. Ogion advises him to 
stop transforming the shape of his true being, 
to turn around and choose to hunt the hunter. 

Following Ogion’s advice, Ged starts an 
open-sea quest in recognition of his new pur-
pose. In his quest of hunting the shadow, one 
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day, with his boat Lookfar, in the isle’s small 
town Ismay, he finds his old friend Vetch 
from the wizard school at Roke and who has 
now become a wizard, living with his brother 
and sister. Ged, from then on, continues his 
open sea quest with his good friend Vetch. 
They pass by many isles and ports and at 
some point of their sea journey, the sea sud-
denly turns into shadowy sand, Ged sees a 
shapeless figure first and then lighting up his 
surroundings with his yew-wood staff he ap-
proaches closer with steady steps, and the fig-
ure keeps changing forms until it becomes an 
unfamiliar monstrous face. Ged keeps walk-
ing, then, stops, the man and shadow meet 
face to face. At this very moment, Ged fulfils 
to turn around his fear: “Aloud and clearly, 
breaking that old silence, Ged spoke the shad-
ow’s name, and in the same moment the shad-
ow spoke without lips or tongue, saying the 
same word: ‘Ged.’ And the two voices were 
one voice. [...] Light and darkness met, and 
joined, and were one.” (The Earthsea Quar-
tet, 1993: 164) Vetch quickly comes to the 
rescue of his friend and takes him to the boat, 
Ged, shaken, returns to Vetch and says: “I am 
whole, I am free.” (The Earthsea Quartet, 
1993: 165) What Vetch realizes is something 
different though, he realizes that “naming 
the shadow of his death with his own name, 
[Ged] had made himself whole: a man: who, 
knowing his whole true self, cannot be used 
or possessed by any power other than him-

self, and whose life therefore is lived for life’s 
sake and never in the service of ruin, or pain, 
or hatred, or the dark.” (The Earthsea Quar-
tet, 1993: 166) Only after this encounter, only 
after “risking death” through confronting his 
lacks and dark side, which were under the 
deep influence of the uncertainty of life and 
death, power and weakness, does Ged make 
a huge step towards learning to become him-
self. In recognizing the shadow through echo-
ing of his own name, despite not defeating it 
totally, Ged feels relieved because he knows 
now what it is that has been troubling him so 
far. When everything is over, they return to 
Vetch’s town together. This is also the end of 
the first book, A Wizard of Earthsea. Each of 
the following novels in the series, from now 
on, features another main protagonist grow-
ing up alongside the maturer Ged and it is 
not until the third novel The Farthest Shore 
that the now adult Ged finally demolishes his 
shadow side, choosing in the process to forego 
the reputation that he has for being an Arch-
mage. Only in the fifth novel The Other Wind 
does he return home (Ogion’s house at Gont 
island) with Tenar. Throughout the Earthsea 
series, Ged changes, and in fact, with the idea 
of willingly deciding on a change, he initiates 
his individuation process, which he fulfils 
through the different encounters he has. This 
is where the intersubjectivity intervenes and 
the need for objectifying the self, in recogni-
tion and trust of others, emerges.
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A RETURN JOURNEY: THE QUEST 
FOR SELFHOOD in the HOBBIT

According to Adam Roberts, The Hobbit is 
about Bilbo’s growing-up, or at least growing 
into something more than he previously was. 
(2013: 14) Growing up into adulthood in the 
blink of an eye and maturing without being 
immature, having difficulties and maladjust-
ments is not possible; these require gradual 
transformations and transitions. In his The 
Riddles of The Hobbit, Roberts examines to 
what extent it is possible to consider the novel 
to be a riddle, and he argues that “throughout 
Tolkien styles his story as a series of problems 
to be solved, or riddles to be unriddled: obsta-
cles, set-backs, mysteries and secrets structure 
the storytelling.” (2013: 5) What Roberts con-
siders to be a riddle can be conceptualized in 
a larger sense; in terms of the number of ques-
tions asked and interpretations made to ap-
prehend life, especially whilst growing up. He 
sees riddles (coming from rædan; to counsel, 
teach, advice) as a way of ironising the world. 
Yet, then he reminds us that expecting levels 
of complexity from everything or over-reading 
is not always helpful. For example, taking the 
path leading to Mines of Moria, Gandalf finds 
it hard to unriddle the elvish inscription at the 
Doors of Durin, the western entrance to the 
dwarven city of Khazad-dûm, he tries various 
magic passwords to open the door, whereas 
the inscription is simply asking them to “say 

‘Friend’ and enter.” (The Lord of the Rings, 
2007: 401) Adam Roberts continues to sug-
gest that children’s asking questions, is a good 
example of an unriddling process (2013: 10), 
for instance when they ask: “Why is the sky 
blue? Why is that man crying?” they are doing 
so as part of growing up and at these stages 
with so many unfamiliar notions around their 
world, life is more of a riddle to them. Also, 
in the final chapter of Terry Pratchett’s young 
adult coming of age novel Nation, it becomes 
evident that it is a story within a story narrated 
by a scientist of the Royal Society to a boy 
and a girl who are siblings. The old scientist 
says: “You must spend your life asking ques-
tions,” and the girl replies: “I know, sir. Why 
are you crying, sir?” the man responds: “Ah, 
good one! I must answer, mustn’t I.” (Nation, 
2008: 401) Of course, once we grow-up and 
become adults, riddles do not cease because 
then we become riddles unto ourselves.

I enjoy reading and listening to the hints that 
authors provide for understanding their sto-
ries: regarding The Hobbit, Tolkien informs 
his readers, “This is a story of how a Baggins 
had an adventure, and found himself doing and 
saying things altogether unexpected. He may 
have lost the neighbors’ respect, but he gained 
– well, you will see whether he gained any-
thing in the end.” (The Hobbit 1996: 3-4) To 
decide what he gained in the end, it is useful to 
see the sentences below and try exploring the 
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reasons why Tolkien always repeats the fol-
lowing sentences about our little hobbit:

      “There is a lot more in him than you     
       guess, and a deal more than he has any 
       idea of himself.” (19)
       “What did I tell you? said Gandalf 
       laughing. “Mr. Baggins has more about 
       him than you guess.” (87)
       “My dear Bilbo!” he [Gandalf] said. 
       “Something is the matter with you! You 
       are not the hobbit that you were.” (269)

What is the “lot more” in Mr. Baggins than 
we all can guess? 

The question could be answered through 
looking at Clute’s full fantasy story features, 
which are more explicitly present in The Lord 
of the Rings trilogy with its differing concerns 
in several important aspects, yet can surely 
be traced back to The Hobbit. Wrongness is 
vaguely present from the start in the sense 
that Bilbo is in need of an adventure and this 
is made manifest in the dwarves’ story of the 
dragon killing their family and stealing their 
treasure. Gandalf chooses Bilbo, because the 
only way to reach the treasure is through a 
side-door and he is considered small and qui-
et enough to get through the door and act as a 
“burglar.” Gandalf was handed down the map 
and key in the dungeons of the Necroman-
cer through Thorin’s father Thrain, who had 
sacrificed his life in pursuit of this goal. (The 

Hobbit, 1996: 24) As Bilbo and the dwarves 
proceed with their journey the reader is made 
increasingly aware of the lawlessness of the 
land and, thus, introduced to the thinning, the 
alienated sense that everything is in decline. 
Bilbo’s first challenge is in the adventure with 
the trolls but this goes badly wrong and Gan-
dalf has to save him and the dwarves. Gan-
dalf is an adult-like figure in this storyworld. 
If we read this novel from an educational per-
spective, he is like a person telling us what is 
right or advisable. Tolkien overwhelmingly, 
without being overtly didactic, achieves this. 
Gandalf is a wizard who is always full of sur-
prises. Thorin and Gandalf have a conversa-
tion, and from this conversation we can see 
Gandalf’s way of wise thinking:

          “Where did you go to, if I may ask?”  
          said Thorin to Gandalf as they rode 
          along.
       “To look ahead,” said he.
        “And what brought you back in the 
         nick of time?”
        “Looking behind,” (41) said he.

This is also another good lesson here – think-
ing ahead and also looking behind at the 
same time, as part of having more than one 
clear position of the self in one body. Look-
ing ahead is for vision, and looking behind, 
without ruminating on much and shackling 
oneself with the weight of the past, is to not 
to forget the things and ones that have con-
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tributed in your becoming, so that you are 
relatively more grounded and can keep going 
ahead without allowing the past to negatively 
override your ambitions and feelings due to 
gaps. Similarly, in Ursula Le Guin’s Earth-
sea series, Ogion says to Ged: “A man would 
know the end he goes to, but he cannot know 
it if he does not turn, and return to his begin-
ning, and hold that beginning in his being. 
(The Earthsea Quartet, 1993: 120) It is worth 
noting that this approach to the past (begin-
ning) and present does not necessarily resolve 
itself into certainty, because life is unpredict-
able towards future trajectory. 

In chapter nine of The Hobbit, Bilbo and 
dwarves are in the bleak forest of Mirkwood. 
Here Bilbo gains reputation when he saves all 
the other dwarves and himself from the spider 
attack with the help of the ring that makes him 
invisible:

     Somehow the killing of the giant spider, 
       all alone by himself in the dark without 
       the help of the wizard or the dwarves or 
       of anyone else, made a great difference 
       to Mr. Baggins. He felt a different 
       person, and much fiercer and bolder in 
       spite of an empty stomach. (141-142)
     “O! why did we not remember Beorn’s 
      advice, and Gandalf’s? [...]
      I only wish it was we: it is horrible 
      being all alone.” (143)

Bilbo gradually becomes a different person; he 
is maturing by experiencing. As Jean Paul Sar-
tre puts it “becoming” is a sociological con-
cept and one cannot be fully realized without 
the other. This is the reason why Bilbo needed 
company within this adventure. As time goes 
by, the company starts taking Bilbo’s advice. 
Thorin asks Bilbo for his suggestions, “What 
next?” (The Hobbit, 1996: 175) or expressions 
such as, “[a]lready they had come to respect 
little Bilbo. Now he had become the real leader 
in their adventure. He had begun to have ideas 
and plans of his own” (The Hobbit, 1996: 199) 
reveal this growing aspect of him.

Bilbo, recognizes his role through remember-
ing his reason to be at the Lonely Mountain, 
and taking on his burglar role with his invis-
ibility ring, goes through the mountain gate 
and explores the dungeons and tunnels of the 
ancient dwarves, which ultimately takes him 
to the place where Smaug the dragon sleeps. 
Earlier, in chapter five, when Bilbo was lost 
in the passages of Goblin tunnels, “suddenly 
his hand met what felt like a tiny ring of cold 
metal lying on the floor of the tunnel. [...] He 
put the ring in his pocket almost without think-
ing; certainly it did not seem of any particular 
use at the moment.” (The Hobbit, 1996: 64) 
Yet, at this stage, Bilbo does not even try it on, 
since he is in the immediate need to get out 
of the cave. Soon afterwards, he meets Gol-
lum who is in a delusional state of obsession 
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with riddles for having had to live in the cave 
all alone, for a long time. Being very hun-
gry, Gollum decides to eat Bilbo and there-
fore convinces him to have a riddle contest 
in which the deal is: “[i]f precious [Gollum] 
asks, and it [Bilbo] doesn’t answer, we eats 
it, my preciousss. If it asks, and we doesn’t 
answer, then we does what it wants, eh? We 
shows it the way out, yes!” (The Hobbit, 
1996: 69) This is, as Adam Roberts, com-
ments; “life-or-death to Bilbo, and starving 
off starvation to Gollum.” (2013: 56) As they 
advance in their riddle game, Bilbo comes 
to a point where he no longer can think of 
any other riddles, and thus he starts talking to 
himself, wondering aloud about what it is that 
he has in his pocket. But, Gollum takes this 
as a riddle question and panics. Seeing that 
Gollum is flustered, Bilbo takes advantage 
by insisting on this accidental question and 
thereby eventually wins the game. However, 
Gollum suspects that Bilbo may have found 
the precious ring that he lost and therefore 
tries to catch Bilbo but misses him in the dark 
when Bilbo stumbles and accidentally slips 
his finger into the ring, therefore making him-
self invisible. By listening to Gollum talking 
to himself Bilbo learns the importance of the 
object that he has accidentally acquired and is 
able to put it to use in escaping both Gollum 
and the goblins.

Later in the story, he and the dwarves get 
locked in the mountain and when the dragon is 
away, Bilbo goes near the pile and enchanted 
by the bright Arkenstone, without telling any-
one, takes it into his pocket. Ultimately, Bard, 
the bowman of the Laketown, slays Smaug 
and hence he seeks a share of the treasure 
for his people, and he comes to the mountain 
with the Elvenking as peacemaker, but Tho-
rin rejects the idea and shots Bard’s speaker 
with an arrow. Outraged by this act, Bard be-
sieges the mountain, locking the dwarves in 
the mountain with piles of treasures. Upon 
this, in the burning need of another plan, 
Bilbo puts on his invisibility ring again and 
escapes from the mountain gate and since he 
knows that the Arkenstone is also the heart of 
Thorin, with the intention of building collab-
oration between Thorin and Bard, he hands 
them over the stone. The Elvenking looks at 
Bilbo with a new wonder and advises him to 
stay with them, yet Bilbo kindly declines the 
offer in adding that: “But I don’t think I ought 
to leave my friends like this, after all we have 
gone through together. [...] Really I must be 
going, and quickly.” (The Hobbit, 1996: 244) 
He learns to behave just like Gandalf does. 
Now he can look behind and is friendlier. At 
the end of the book, we learn of Bilbo that 
his “Tookish part was getting very tired, and 
the Baggins was daily getting stronger.” (The 
Hobbit, 1996: 264) This is quite the oppo-
site of his nature before he embarked on his 
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quest, because Bilbo’s Took spirit belongs to 
his mother’s adventurous side. The social in-
teraction and friendship of the lands has pro-
vided him with new aspects of his identity to 
find out and explore. 

At the end, things go awry, and despite all 
the prospects and the promises of share by 
Thorin in return for the Arkenstone, Bard 
sees no payment and Dain with his dwarves 
arrive. An unexpected battle between gob-
lins, dwarves, wild wolves, elves and Men 
starts. During the Battle of the Five Armies, 
to avoid the frightful chaos, Bilbo wears the 
ring again. After the war, Thorin dies, and 
Bilbo feels ready to return to his hobbit hole, 
Bag-End. Mark Atherton as an academic who 
works both in language and literary studies, 
and proficient in reading Old English and 
Anglo-Saxon manuscripts, informs us in his 
book that Bag-End is not a haphazard place 
name invention. In 1920s, Tolkien’s aunt Jane 
Neave (mother’s sister) was actually living on 
a farm named Bag End, which was located at 
Dormston near Inkberrow in Worcestershire. 
(2012: 8-9)

Bilbo tells Bard and the Elvenking, who want 
to reward him richly: “How on earth should 
I have got all that treasure home without war 
and murder all along the way, I don’t know. 
And I don’t know what I should have done 
with it when I got home. I am sure it is bet-
ter in your hands.” (The Hobbit, 1996: 261) 

This is amazing because before starting the 
journey, Bilbo’s first prompt question was re-
garding his share to be given at the end. Prob-
ably, Bilbo thought over Thorin Oakenshild’s 
dying words: “Since I leave now all gold and 
silver, and go where it is of little worth, I wish 
to part in friendship from you, and I would 
take back my words and deeds at the Gate” 
(The Hobbit, 1996: 258). Yet, of course, to 
the surprise of the folk in the Hobbiton, every 
now and then, he disappears with a dash and 
returns with gold and jewels after the journey 
that he had, since he was, nevertheless, given 
his share.

Fantasy fiction novels like The Hobbit can 
also be approached as platforms where people 
experience moments of reflective conscious-
ness. Perhaps this is one of the reasons why 
we are so immersed in them while reading 
them. No matter which culture we are from 
or whichever languages we articulate, we 
may sense similar feelings in the same story. 
We become “universal readers,” whether be-
ing aware of this fully or not. Through such 
narratives, we are offered new perspectives to 
comprehend that new challenges can also end 
up with things to add to our personal identi-
ties, for us to change in ways that we learn 
to accept. Bilbo’s hobbit relatives presume 
him dead due to the unexpected long journey 
that he embarked on, and unfortunately he is 
no longer considered respectable by them on 
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his return, and on top of that especially his 
Baggins side of the family perceives him as 
“queer” for his new ways and take on daily 
life. However, having gone through the pro-
cess of individuation, he is now open to in-
tersubjectivity with others who are not only 
from his village but also from other cultures 
and backgrounds of the Middle-Earth, and 
hence the reason why he appears “queer” to 
his normal folks. Bilbo is more content with 
himself; he feels more self-accomplished, 
free and is well aware of the changes that 
he has gone through. Bilbo’s return has also 
been a return to feeling at home in a world 
in which one’s actions have real effects, the 
return that is made to put “right” what was 
“wrong” or “lacking”, and to take up a right-
ful place in the world and begin to live the 
remaining life fully.

COURAGE, FEAR, DEATH: ACCEPT-
ING LIFE

When too much confidence blindly dominates 
a self, as in the case of the young Ged, a dark 
shadow is released on the Earth. Whereas, 
when too much fear is felt in hearts and minds, 
self-questioning emerges, as in the case of 
Bilbo, Mau, Daphne and Le Guin’s Arha 
(the Eaten One), the Priestess of the Name-
less Ones, in the second Earthsea novel The 
Tombs of Atuan I suggest that self-question-
ing is another form of shadow towards self-
development in this type of quest novels, and 

perhaps towards the lighter end of spectrum. 
Especially, considering the fact that even the 
good old wise man Gandalf was named as 
“Gandalf the Grey” at the beginning of The 
Lord of the Rings trilogy. The moment doubt 
and uncertainty arise within the self, greyness 
surrounds. Consequently, self-questioning 
creates two potential outcomes; the first one 
is that it will cause trouble by eating one’s 
self up with too much anxiety, and the second 
one is that it will cause a sense of relief if the 
anxiety level is kept at moderate levels. It is 
important to remember at this point from the 
discussion in the introduction that too much 
fear and supreme self-confidence are two 
sides of the same coin. Everyone knows that 
extremes are better avoided, but sooner or 
later most individuals experience their bitter 
taste in unknown places and unfamiliar cir-
cumstances. As a result, people develop cop-
ing strategies to deal with difficult situations, 
although what actually makes them difficult 
is the fact that they are new.

Characters need to identify fear as their own 
weakness in order to conquer it. However, 
this is not always very straightforward. When 
Ged helps Tenar escape her role as a priest-
ess in The Tombs of Atuan, he achieves this 
through helping her to realize that it is only 
the fear in her that is causing her to be the 
“eaten one”; literally someone who is eaten 
by fears and therefore ruled by those fears. 
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However, later in the sequence, she herself 
becomes a mentor for helping Therru to fight 
against fear. It is not that her initial fear com-
pletely vanishes; rather it has been redirected, 
in part, so that the object of fear is fear it-
self. However, such a stance might lead to a 
reckless self-confidence that is itself nothing 
more than the product of fear. Therefore, the 
process of assuming maturity in the World 
can be seen to turn on transforming one’s 
own fear into a fear that others might be liv-
ing in fear and then acting to prevent this. 
Looking at these novels, courage steps in on 
accepting life with all its components, and as 
Ged says, there is power “not to take but to 
accept.” (The Earthsea Quartet, 1993: 424) 
He says to Arren who is a young man, “Do 
what is needful. And no more! The lesson in 
between, then, must consist in learning what 
is needful.” (The Earthsea Quartet, 1993: 
420) All of the three quest stories discussed 
in this article can also be named as quests for 
learning what is needful, and discovering the 
meaning of lessons that are in between.

CONCLUSION: “WHEN a STORM BE-
GINGS it is ONLY a LITTLE CLOUD on 
the HORIZON”

Of course, the desire of learning more about 
one’s self for growth has been an interest of 
many authors, for example, John Fowles, 
in the first sentence of his 1977 novel Dan-
iel Martin, calls this “whole sight” – whole 

sight; or all the rest is desolation. (2004: 7) 
The source of his thinking is an unbeaten an-
cient advice, Know thyself, and it is such a 
piece of advice which directly links itself to 
the process of development. Classic coming 
of age novels, as Andreas Philippopoulos-
Mihalopoulos notes of Earthsea, might ap-
pear to be an “ego-centric voyage” or a “one-
man-dream” (2005: 48) of self-indulgence, 
but this is rarely the case. There are always 
other subjects aiding the maturation process-
es of persons on quests and as Mau realizes: 
“One person is nothing, two people are a na-
tion [. . .] [T]hree [people] are [a] bigger na-
tion.” (Nation 2008: 278) However, such self 
growth does not mean that new situations will 
not arise again, they will. For example, when 
Pratchett’s Daphne left the island with her 
dad and her ship sailed away, their accidental 
meeting helped Mau to get tattooed, by other 
new men in the island, a “sunrise wave” in-
stead of the “sunset wave” so that he could 
keep rising to new challenges forever. Simi-
larly, Tolkien’s Bilbo grows fond of dwarves 
and invites them for tea, while Le Guin’s Ged 
learns to share his dialogues with others. This 
implies that protagonists will meet similar 
situations during the rest of their quests, and 
they will continue to mature. 

Although these characters may seem strange 
due to their various fantastic talents and set-
tings, when analyzed and followed with keen 
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eyes, they reveal themselves as the reflections 
of everyday individuals in full-time survival 
mode, as invented by creative minds who are 
wise enough to make them seem more inter-
esting and adventurous for their readers. As 
Dean Conrad notes; “the test for all fantasy 
stories is whether the realism is strong enough 
to carry the fantastical element.” (2014: 42) 
This article, in drawing on from philosophy, 
psychology, cultural-anthropology, sociology 
and educational theories, has substantiated 
the stages of the coming of age process in the 
classic modern fantasy fiction and found out 
that during the process of this self-growth, 
the main characters of these novels, realize 
themselves through the effect of their actions 
and transform themselves through intersub-
jectivity. In the meanwhile, the arduous in-
dividuation process warns them that there 
is a risk for them to turn themselves into a 
gebbeth, Gollum, Saruman, Wormtongue, 
or the Eaten One, if they cannot make it to 
the self-consciousness state; yet, it also re-
minds them that the choice to integrate and 
be a Sam, Gandalf the White, Arren, or even 
Tom Bombadil, is still possible. So, once they 
take steps to face the consequences of their 
past dealings, the protagonists either engage 
themselves in micro-dialogues in order to 
make judgments or bond more with others to 
help them get over the “thinning” stage to-
gether. For example; in his thinning stage, 
Pratchett’s Mau, along with other mentioned 

protagonists, was confused, which pushed 
him towards self-dialogues, which is a means 
of learning to deal with the unknown, and 
therefore experiencing self-development, in 
this type of quest novel. However, he was 
mistaken about something; he was not as 
lonely as he thought, as Daphne was there, 
as well. Therefore, his self-dialogue has be-
come a dialogue with another, concerning not 
just his needs but also that other’s needs. For 
Tenar, the priestess in The Tombs of Atuan, 
whose fear ate her and reduced her to being 
the “eaten one,” it was with Ged’s help, and 
due to their mutual recognition, that she came 
to this recognition. And later in the sequence, 
she herself became a mentor in helping Ther-
ru to fight against fear. It is not that her initial 
fear completely vanishes; rather it is redi-
rected, in part, so that the object of her fear 
becomes fear itself. The process of assuming 
maturity in the World can be seen to turn on 
transforming one’s own fear into a fear that 
others might be living in fear and then acting 
to prevent this. In all these novels, courage 
is shown to lie in accepting life in all its as-
pects. As the maturing Ged comes to realize, 
power is there “not to take, but to accept.” 
(The Earthsea Quartet 1993: 424)

Therefore, now, it does not sound surreal 
when it is claimed that fantasy fiction can be 
based on worldly facts and subjects too. Sym-
pathetic readers always look for the deeper 
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dimensions of these maturational adventures 
and in the process; the experience becomes 
one with them. Walter Benjamin suggests: 

         And the more natural the process by   
         which the storyteller forgoes 
         psychological shading, the greater 
         becomes the story’s claim to a place 
         in the memory of the listener, the 
         more completely it is integrated into  
         his own experience, the greater will 
         be his inclination to repeat it to 
         someone else someday, sooner or 
         later. (2006: 366-367) 

Because, “fantasy based on hard fact proves 
reliable with an earthiness that constantly 
stimulates readers to cross-reference to their 
own versions of reality,” (Slusser 1976: 11) 
and I think this is one of the other reasons 
why these novels have become sequels and 
reached world-wide popularity. Through nar-
rative and discourse, one is able to reflect 
upon experiences and share them with others, 
and this shows that, indeed, as Lev Semyo-
novich Vygotsky reminds, we “regard fantasy 
as the central expression of an emotional re-
action.” (1971: 210) In reading fantasy, read-
ers: 

[e]xplore not only fictional worlds but their 
own world as well. They are changed by the 
journey; they “see” here and there, or home-
land and foreign land, differently. They “see” 

self and other, native and alien, differently 
for the same reason. The readers question the 
nature of home, the nature of alien, who we 
are, and where we are, and what choices face 
us. (Cummins 1990: 5)

In other words, readers identify with the 
changes in leading characters. As a result, 
with their self awareness expanded by read-
ing these stories, they can reflect back on their 
own realities, full of uncertainties, choices, 
dialogues, and experience change, too. This 
delicate transferable interaction lies at the 
heart and making of the greatest fantasy fic-
tion stories.  

The author would like to thank Nick Hubble 
for his thoughtful comments and encourage-
ment in the development of this article.
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A READING OF AN INTERACTIVE DIGITAL NARRATIVE: BİR İNSAN 
YARATMAK
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 Öz: 1990’lı yılların başından itibaren önemli bir 
gelişme kaydeden dijital yazın çalışmaları yeni 
bir disiplin olarak tüm yazınsal alanı sorgulamaya 
girişir. Elinizdeki çalışma bu alandaki gelişmeleri 
somut bir örnek üzerinden göstermek için Bir İn-
san Yaratmak isimli etkileşimli dijital anlatıyı in-
celeyerek yazınsallık ve dijitallik arasındaki iliş-
kiyi ortaya koymaya çalışır. Burada çözümleme 
yöntemi olarak Gérard Genette’in anlatıbilimsel 
yaklaşımının dijital alana uyarlanmış versiyonu 
kullanılır. Böylece dijital ve yazınsal alan sorgu-
lanıp onların sınırlılıkları gösterilmeye çalışılır-
ken dijital ile yazınsal unsurların sınırlarının nasıl 
değiştirildiği ve anlatısal etkinlik sorumluluğu-
nun nasıl okura verildiği gösterilir. Bu çerçevede 
Bir İnsan Yaratmak’ın geleneksel ve dijital yazın-
sallığın sorgulandığı bir üstanlatı üretme makine-
si (anlatısal makroyapı) olarak yaratılmış olduğu 
görülür. Çalışmanın sonunda dijital yazınsallığın, 
geleneksel yazınsallığın sınırlarını aşmaya başla-
dığı ve yeni bir yazınsallığa ait uzlaşımların oluş-
turulma zeminini hazırladığı görülür.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yazın, Etkileşimli Di-
jital Anlatı, Dijital Yazınsallık, Dijital Anlatısal-
lık, Dijital Estetik

Abstract: Digital literary works, experiencing 
an important development since the beginning of 
1990’s, has started to question the whole literary 
field as a new discipline. To show this through 
a concrete example, this study tries to explain 
the relationship between literariness and digital 
by analyzing an interactive digital narrative, Bir 
İnsan Yaratmak. In this study, Gérard Genette’s 
narrative approach, adapted to digital, is used as 
the method of analysis. Thus, while the literari-
ness and digitality are being questioned and their 
constraints are being shown up, it is explained 
how the digital changes the boundaries of literary 
elements and how the responsibility of narrative 
activity is given to the reader. From this point of 
view, it is seen that Bir İnsan Yaratmak is created 
as a metanarrative production machine questio-
ning both digital literature and traditional litera-
ture. At the end of the study, it is shown that the 
digital literariness has overstepped the boundaries 
of traditional literature and started to create the 
conventions of a new literariness. 

Key Words: Digital Literature, Interactive Digital 
Narrative, Digital Literariness, Digital Aesthetic, 
Digital Narrativity
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GİRİŞ

Dijital yazın ürünleri incelenirken çıkış nok-
tası olarak yazınsallıktan devralınan mirasın 
ortaya konmaya çalışıldığı görülür. Dijital 
çalışmaların kendini yeni yazınsal bir alan 
olarak ortaya koyma arzusu bu yaklaşımın 
ana nedenlerinden biri olarak düşünülür. Bu 
bağlamda dijital yazın kendini bir taraftan ge-
lenekselin uzantısı diğer taraftan sonsuz ya-
zınsal söyleşim ağında yeni bir söylem olarak 
ortaya koymaya çalışır. 

Bu çerçeveden bakıldığında elinizdeki çalış-
mada incelenecek olan Türk dijital yazınına 
ait Murat Gülsoy tarafından tasarlanıp yazı-
larak Sercan Şengün tarafından dijital ortama 
aktarılan Bir İnsan Yaratmak isimli eserin 
birçok farklı dijital ve yazınsal unsuru aynı 
bütünde harmanlayarak sorguladığı görülür. 
Bu bağlamda söz konusu eserin anlatının ba-
sılı taşıyıcı düzenek üzerinden dijital taşıyıcı 
düzenek üzerine evrilme hikâyesini somut bir 
şekilde ortaya koyduğu düşünülür. Dolayısıy-

la Bir İnsan Yaratmak üzerine gerçekleştirile-
cek incelemenin dijital ve yazınsal kültür ara-
sındaki dinamikleri, diyalogları ve gerilimleri 
ortaya koymak açısından değerli bulgulara 
işaret edeceği öngörülmektedir.

Belirli bir eser üzerinden anlatının gelenek-
selden dijitale dönüşümünün izlerinin ortaya 
konulmaya çalışılacağı bu çalışmada yazın-
sal olduğunu iddia eden etkileşimli dijital bir 
anlatı, Gérard Genette’in anlatısal yaklaşımı 
temeline oturtulan bir yöntem ile irdelene-
cektir. Bu bağlamda eserdeki yazınsallığın 
ve dijitalliğin nerede başlayıp nerede bittiği 
gösterilmeye çalışılacaktır. Böylelikle dijita-
lin kendini yazınsallık ve anlatısallık üzerine 
empoze ettiği en somut Türk dijital yazın ör-
neklerinden bir olduğu düşünülen Bir İnsan 
Yaratmak adlı etkileşimli dijital anlatı üzerin-
den anlatının serüveninde çizilen yol belirlen-
meye çalışılacaktır.
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HİKÂYE

Görsel 1. Bir İnsan Olarak Yaratmak Dijital Anlatısı Ekran Resmi

Bir İnsan Yaratmak isimli çalışmada, 
Genette’in (1972:72) “gösterilen ya da an-
latısal içerik” olarak tanımladığı “hikâye” 
gelenekseli sorgulayan bir yorumlama ola-
rak belirir. Buradaki anlatı okurun karşısına 
“bir olayın ya da olaylar zincirini[n aktarımı-
nı] üstlenen anlatısal sözceleme” (Genette, 
1972:71) olarak değil daha çok anlatının un-
surlarını tartışan yorumsal üstmetinler olarak 
çıkar. Kurgusal anlamda bu anlatıda birtakım 
anlatı unsurları ile karşılaşılsa bile bunların 
genellikle anlatıya toposu1 değişik seviyeler-
de sorgulayan unsurlar olarak olarak eklem-
lendiği gözlemlenir.

 Olay Örgüsü

Herhangi bir anlatının oluşabilmesi için “bir 
olay ya da olaylar zinciri[nin]” (Genette, 
1972:72) aktarılması söz konusudur. Ancak 
bu olaylar zinciri belirli bir bakış açısından, 
belirli bir mantık silsilesi ile verilmedikçe bir 
anlatıya dönüşmez. Çünkü “anlatı yalnızca 
bir olaylar zinciri” (Ricoeur,1985) değildir. 
Tüm bu olaylar “birbirleriyle ve çevreleriyle 
ilişkisi çerçevesinde bir anlam kazanır” (Ri-
coeur,1985). 

“Hikâye temelde bir olay örgüsü olmadan an-
latılmaz” (Varol, 2010) diyen Gülsoy’un de-
neysel dijital anlatılarında bu sınırları zorla-
dığı görülür. Bir İnsan Yaratmak isimli çalış-
mada olaylar zincirine ait halkalar birbirinden 
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kopuk halde bırakılır. Bu halkaları (anlamlı?) 
bir anlatı haline getirecek kişi okurdur. Okur 
anlatısal makroyapı2 üzerinde kendi üstanlatı-
sını3 oluşturmak için yazar ve tasarımcı tara-
fından özgür bırakılır.

Böylece okurun dikkati genel anlamda anlatı 
ve olay örgüsüne çekilirken, anlatının sınır-
larının nasıl değiştirilebileceği, küçük bir fi-
kirden ya da olaydan nasıl yüzlerce sayfalık 
anlatılar üretilebileceği gösterilmek istenir. 
Burada “olay örgüsü” anlatıda yorumsal üst-
metinsellik bağlamında tarıtşılan bir unsur 
olarak belirir. O sadece bir çıkış noktasıdır. 
Anlatı o noktanın üzerine örülür.

Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli dijital 
anlatıda okur her bir üstanlatılama deneme-
sini yazar tarafından verilen yirmi dört ayrı 
seçenekten her seferinde en az bir en çok se-
kiz tanesini kullanarak oluşturur. Burada Bir 
İnsan Yaratmak’ın klasik anlamda bitmiş bir 
anlatı olarak değil içinden sonsuz sayıda üs-
tanlatı üretilebilen anlatısal bir makroyapı 
olarak ortaya çıkışı önemlidir. Bu yapı tekil 
olayları yani yaşamın parçalarını her seferin-
de başka bir üstanlatının olay örgüsünde bir-
birine düğümlemektedir. 

 İzlek

Dijital anlatılarda anlatısal unsurlar değişik 
oranlarda ve değişik seviyelerde klasik ön-
cellerini değiştirir ve dönüştürürler. Bu an-
latılarda “topos ile parodi/pastiş düzleminde 

oyna[ndığı]” (Bouchardon, 2009:48) gözlem-
lenir. 

Bir İnsan Yaratmak isimli anlatıda izlek fark-
lı bir çerçeveden sorgulamaya alınır. Yaratıcı 
yazarlık üzerine gerçekleştirilmiş söyleşilerin 
birinde Gülsoy, “Ben Yaratıcı Yazarlık söz 
konusu olduğunda, genel geçer kuralların ve 
klişelerin tersini denemekten kendimi ala-
mam” (Varol, 2010) ifadelerini kullanır. Söy-
leminin ilerleyen kısımlarında üretilen tüm 
dijital anlatıların klasiği test eden onun tüm 
unsurlarını tekrar tekrar sorgulayan ve sor-
gulatan birer “makine” olduklarını belirtir. 
Tıpkı dijital alan çalışanlarından Boudot’nun 
(1964) (La Machine à Écrire) Yazı Makinesi, 
Hayles’in (2005) (Writing Machines) Yazı(m) 
Makineleri ve Simonowski’nin (2011) (Tex-
tes Machines) Metin Makineleri kavramların-
da olduğu gibi Gülsoy da Şengün ile birlikte 
bir “İnsan Yaratma Makinesi” (https://murat-
gulsoy.wordpress.com/2011/01/25/bir-insan-
yaratmak/) üretmektedir; bir yazı makinesi. 
Söz konusu makine kendi izleğini kendi be-
lirlemektedir.

 Anlatı Kişileri

Dijital anlatılar toposu sorgularken her unsur 
üzerinde bir görüş birliği oluşturmaları bek-
lenmemelidir. Deneysel anlamda üretilen bu 
çalışmalar uzlaşımsal özellikler içeren ya-
ratılardan çok deneyim çeşitliliği gösteren 
eserlere dönüşür. Yani her bir anlatı bu alanda 
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farlı bir unsurun farklı bir yönünü test etmeye 
çalışır. 

Bir İnsan Yaratmak isimli çalışmada oku-
ra dijital anlatısal düzenek üzerinde kendi 
seçimine göre üreteceği 6561 değişik anlatı 
olasılığı sunulur. Dolayısıyla bir insan yarat-
ma makinesi olan bu anlatısal makro yapı ile 
6561 çeşit anlatı kişisi yaratılır. 24 farklı se-
çenek üzerinden kombinasyonal olarak 6561 
çeşit anlatı kişisi üreten bu metin aynı zaman-
da üstanlatının belirdiği yazım ekranına okur 

tarafından veri girilebilmesini olanaklı kılar. 
Yani söz konusu yazı makinesi okurun girdi-
leriyle sonsuz sayıda üstanlatı ve dolayısıyla 
anlatı kişisi üreten bir dijital anlatısal düzene-
ğe dönüşür. Okur bu anlamda yazarın sundu-
ğu betimlemelerle yetinmeyip onları genişle-
tip daraltabileceği gibi cümlelerin aralarına 
kendi betimlemelerini de ekleyebilmektedir. 
Böylece söz konusu bu anlatısal makroyapı 
üzerinde okuma deneyimi sayısı kadar farklı 
üstanlatı ve anlatı kişisi üretilebilmektedir.

Görsel 2. Yazarın Verileri ve Okurun Seçimi ile Oluşturulan Bir Üstanlatı Ekran Resmi 
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Görsel 3. Okurun Yazarın Sunduklarına Ek Yaptığı Bir Ekran Resmi 

“İki kez zamansallık gösteren ardışık bir 
yapı” (Genette, 2007:21) olarak düşünülen 
geleneksel anlatılar incelenirken söz konusu 
iki ardışık zamansallık arasındaki ilişki or-
taya konmaya çalışılır. Genette’e (2007:21) 
göre “anlatılan şeyin zamanı ve anlatının za-
manı” arasında bulunan söz konusu ilişki di-
jital anlatılarda farklı boyutlara evrilir. Çünkü 
dijital anlatılarda Genette’in anladığı anlam-
da sabitlenmiş bir “gösteren” ve “gösterilen”4 
ilişkisi çoğu zaman bulunmamaktadır. 

Dijital anlatı, yazılıp bitirilmiş raflarda oku-
runu bekleyen bir anlatı değildir. O, yazar ta-
rafından sunulan veriler üzerinden okurun bir 
üstanlatı oluşturacağı “anlatısal [bir] makro-
yapı” (Bouchardon, 2009), bir süreç-üründür. 
Yani Bir İnsan Yaratmak isimli anlatı, dijital 

anlatısal düzenek üzerinde bir üstanlatıya dö-
nüşmeyi bekleyen potansiyel veriler halinde 
bulunur. Onun okura sunduğu sabit bitmiş 
bir anlatı versiyonu yoktur. Okur verili söz-
ce öbekleri arasından kendi özgür seçimi ile 
bir üstanlatı oluşturur. Bu üstanlatı oluşturma 
sürecinde verili sözcelerin seçimi ve onların 
yeni girdilerle işlenmesi tamamen okurun 
inisiyatifine bırakılır. Dolayısıyla burada 
Genette’in bahsettiği sabit bir “gösteren” ve 
“gösterilen” olmadığı görülür. Bu anlatıda 
gösteren ve gösterilen anlatısal makroyapı 
üzerinde gerçekleşen okurun işleme etkinli-
ğine5 bağlıdır. Okur dijital anlatısal düzenek 
üzerinde gerçekleştireceği okuma deneyimi 
sürecinde oluşacak anlatıya ait “hikâyenin 
zamanını […], işleme etkinliği aracılığıyla 
değiştirebilir” (Bouchardon, 2009:115). Di-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:367 K:423
 (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)

344

ğer taraftan anlatının zamansallığı da tama-
men okurun işleme etkinliğine bağlıdır. Bu 
noktada Genette’in anladığı anlamda iki ar-
dışık zamansallık arasındaki bir oyunun çık-
tısından söz etmek olanaklı değildir.

Dijital anlatılarda zamansallık üzerine üre-
tilmiş bir diğer yaklaşım “zamanın uzamın 
lehine terkedil[işidir]” burada anlatılarda 
“kronolojiden kartografiye geçil[diği]” görü-
lür (Clément, 1994:32). Bu ifadelerde vurgu-

lanan şey dijital anlatılarda önemli olan anlatı 
parçalarının zamansal boyutta sıralanması 
değil onların dijital taşıyıcı düzenek üzerin-
de sergilendiği uzamdır. Bu uzam genellikle 
görsel anlamda okurun ulaşabileceği bir plan, 
harita vb. şeklinde tasarlanarak dijital anlatı-
sal düzeneğe eklemlenir. Böylece okur anla-
tılama süreci boyunca verili hikâye parçaları 
arasında uzamsal bir seyahat gerçekleştirerek 
üstanlatısını oluşturur. 

Görsel 4. 24 Adet Bağlantı Noktasını Gösteren Ekran Resmi 

Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli dijital 
anlatıda söz konusu kartografik yapı, okurun 
anlatı parçalarına kolay ve hızlı bir şekilde 
erişimini sağlayan bir tasarım aracılığıyla su-
nulur. Ne kadar bağlantı noktası (24) olduğu-
na bakılmaksızın anlatısal düzeneğin yapısı 
okurun onu kolayca anlayacağı ve bağlantı 
noktaları üzerinde yapacağı seçimlerle (6561 

verili kombinasyonal ve kendi girdileriyle) 
sonsuz sayıda üstanlatı oluşturabileceği bir 
biçimde tasarlanır. Bu kullanım anlatıdaki za-
mansal boyutu ve uzamsal boyuta yaklaştırır. 
Zamansallığı uzamsallığa dönüştürür.

 İşleme

İşleme dijital anlatıları geleneksel anlatı-
lardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. 
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Okurun dijital anlatısal düzeneğin bir parçası 
olarak onun diğer unsurlarıyla girdiği iliş-
kinin bir sonucu olarak ortaya çıkan işleme 
etkinliği üstanlatının hem girdilerini hem de 
çıktılarını belirleyen bir süreci işletir. Okur 
okuma-yazım6 etkinliği ile anlatısal makro-
yapıda depolanmış verilerden yola çıkarak 
kurgulayacağı üstanlatısını işleme etkinliği 
aracılığıyla gerçekleştirir. Söz konusu etkin-
lik boyunca ortaya çıkan süreçürünü aynı 
anda hem okuyan hem de yazan kişi okurun 
kendisidir.

Okur bu etkinlik boyunca “hikâye üzerine 
bir sonuç önermek için bilgi top[lar …], bir 
olay başlat[ır…], hızlı ya da yavaş tepkime-
lerine göre hikâyenin gidişatını değiştir[ir… 
ve] hikâyeye bir olay ekler” (Bouchardon, 
2009:62). Söz konusu bu bakış açısından 
okurun işleme etkinliği dijital anlatılar üze-
rinde genelde kısıtlı bir özgürlüğe işaret eder. 
Çünkü ona sunulan özgürlük tasarımcıların 
girdilerinin kombinasyonal sonucu ile sınır-
lıdır.

Görsel 5. Okurun Üstanlatısını Yazara Gönderebildiği Bölümün Ekran Resmi

Ancak Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli 
dijital anlatı bu sınırı aşma arzusundadır. Bu 
anlatıda yazar ve tasarımcı okuru bir taraftan 
6561 çeşit anlatı olasılığı ile sınırlandırırken 
diğer taraftan üstanlatının oluştuğu bölüme 
okurun veri girebilmesine izin veren bir dü-
zenek ekler. Böylece dijital anlatısal düzenek 
tarafından üstanlatının geçici gözlemlenebi-
lir7 olarak belirdiği bölüm değiştirilebilir hale 
getirilir ve okura anlatıya yeni sözceler girme 

olanağı sunulur. Geçici gözlemlenebilir an-
latıya okur/kullanıcının da veri girebilmesi-
ni olanaklı kılan bu dijital anlatısal düzenek 
okurun tamamen yazar gibi davranmasına 
izin verir.

Etkileşimli bir dijital anlatı okunurken 
Bootz’un (2015) “dar okuma” ve “üstoku-
ma” olarak adlandırdığı kavramlar devreye 
sokulur. Bunlardan birincisi klasik okuma 
yöntemlerine göndermede bulunurken ikin-
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cisi içinde okurun da bulunduğu dijital an-
latısal düzeneğin derin yapısının anlamlan-
dırılmasını işaret eder. İşleme etkinliğinde 
okur/kullanıcı anlatının hem içinde hem de 
dışında bulunmaktadır. Yani “kullanıcı ese-
ri çalıştır[makta] ve onun tarafından eyleme 
geçiril[mekted]ir” (Lavau-Froste, 2015:35). 
Dijital anlatısal düzenek karşısında hem et-
kin hem de edilgen bir konumda olan okur/
kullanıcının aynı zamanda yazmakta oldu-
ğu metni okuduğu görülür. Okurun anlatısal 
düzenek ile karşılıklı iletişim ve etkileşim 
yoluyla ürettiği geçici gözlemlenebilir me-
tin üzerinden anlamlandırdığı derin yapının 
içinde onun anlatı tarafından programlanmış 
hareketleri de vardır. Etkileşimli bir dijital 
anlatının anlamı bu hareketlerden soyutlana-
rak ortaya konamaz. Çünkü “programlanmış 
biçimlerde estetik proje düzeneğin tümünü 
kapsamaktadır” (Bootz, 2008:109).

Dijital anlatısal düzenek okur için olduğu ka-
dar yazar ve tasarımcı için de birtakım kısıt-
lamalar getirmektedir. Dijital anlatılarda “gö-
rünen metin yazar tarafından ulaşılabilir de-
ğildir” (Bootz, 2008:109). Çıktılar program 
tarafından kestirilebilir olsa dahi tasarımcı 
kendi tasarladığı programla bile bu erişimi 
gerçekleştiremez. Onların bu ürünlere ula-
şabilmelerinin tek yolu kendi metinlerini bir 
kullanıcı gibi okumaktan geçmektedir. Ancak 
tüm üstanlatı olasılıklarına erişebilmek ya-
şamsal pratikler göz önüne alındığında olası 
görünmemektedir. 

Gülsoy ve Şengün Bir İnsan Yaratmak isimli 
çalışmalarında bu sınırı aşmak ve onun çıktı-
larına ulaşabilmek için dijital anlatısal düze-
neklerine bir geri dönüt mekanizması ekler. 
Bu mekanizma okurun, geçici gözlemlene-
bilir üstanlatının belirdiği kutucuğun altında 
bulunan mail gönderme bağlantısıyla yazara 
kendi oluşturduğu üstanlatıyı göndermesiy-
le çalıştırılır. Böylece okur geçici gözlemle-
nebilir ürünleri onlarla paylaşabilir. Şengün 
(2016) “o tarihlerde bu özelliğin okurların 
ürettiği metinlerin biriktirilip bunlardan bir 
sergi oluşturulması fikriyle yaratıldığını”1 be-
lirtir. Böylece yaratılan anlatısal makroyapı 
üzerinde deneyimlenen üstanlatılara ulaşa-
mayan yazar ve tasarımcı, okurun ürünlerine 
ulaşıp kendi yaratılarını o açıdan değerlendir-
me fırsatı yakalar. Bu yolla elde edilecek diji-
tal deneysel anlatılar aracılığıyla yazar, okur 
tepkimelerini ve çıktılarını derleyerek genel 
anlamda dijital yazının yazara karanlık kalan 
yönlerini gözlemleyebilme olanağına erişir.

YAPI

Etkileşimli dijital anlatılar geleneksel anlatı-
ların doğrusal aktarım olanaklarının karşısına 
değişik kombinasyonal yapı olasılıklarıyla 
çıkmaktadır. Bunlar arasında genel kombi-
nasyonal, kısıtlayıcı kombinasyonal ve ağaç-
sı yapılar (Bouchardon, 2009) sayılabilir.

1 Kişisel görüşme
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Yapıda Çeşitlilik

“Anlatılan hep hikâyedir ama kullanılan 
araçlarla her şey olduğundan farklı anlamlar 
kazanır” diyen Gülsoy, “hikâyenin sınırlarını 
ihlal etmeyi şiddetle arzula[dığını]” (Varol, 
2010) belirtir. Bu arzu onun deneysel çalış-
malarında zengin bir yapı çeşitliliği sunması-
na neden olur.

Bu bağlamda Bir İnsan Yaratmak, 6561 adet 
değişik üstanlatı üreten anlatısal bir makroya-
pı olarak tasarlanır. Bu anlatı Bouchardon’un 
(2009) önerdiği “kısıtlayıcı kombinasyo-
nal yapı” başlığı altında değerlendirilebilir. 
Burada okur, yaratacağı üstanlatı (kişi) için 
anlatının giriş ekranında bulunan tabloda ve-
rili sekiz ayrı başlığın her biri için üç farklı 
seçenekten yalnızca birini seçebilir. Söz ko-
nusu dijital düzenek üzerinde oluşturulan bir 
okuma deneyiminde okur en az bir en fazla 
sekiz adet kutucuk işaretleyerek bir üstanlatı 
oluşturabilmektedir. Dolayısıyla burada kur-
gulanan anlatısal makroyapının okuru her bir 
anlatılama deneyiminde belirli oranlarda kı-
sıtladığı ve yönlendirdiği görülür.

Doğrusallık & Tablosallık

Vandendorpe (1999:42) klasik anlatı ola-
nakları çerçevesinde “yazma eyleminin 
genellikle doğrusal bir süreç olarak kabul 
edildiğini belirtir”. Dijital olanaklar anlatı-
ların aktarımında “doğrusallı[ğın]” karşısına 
“tablosallı[ğı]” önerir. Böylece dijital anlatı 
başından başlanıp sonuna kadar takip edilen 

doğrusal olaylar ya da düşünce dizisine değil 
okura farklı kapılardan içine girme olanağı 
sunan bir anlatı evrenine göndermede bulu-
nur.

Bu anlamda Bir İnsan Yaratmak isimli çalış-
mada söz konusu tablosallık, anlatıya giriş 
sayfası üzerinde seçenekler halinde tasarla-
nır. Okur bunlar arasından istediğini seçerek 
okuma etkinliğine başlayabilir. Her bir oku-
ma deneyiminde okura, ressamın tablosunun 
karşısında olduğu gibi anlatı evreninin farklı 
bir kapısından içeri girebilme olanağı sunu-
lur. Söz konusu kapılar (bağlantı noktaları) 
okurun onlardan defalarca geçmesini olanaklı 
kılar.

Bağlantılar

Bir anlatıyı dijital ve etkileşimli yapan en 
önemli özelliğin onun bağlantıları olduğu 
söylenebilir. Hatta bugüne kadar yapılmış 
birçok çalışmada söz konusu anlatıların hi-
permetin olarak adlandırılmalarının en önem-
li nedenlerinden biri budur. Bu durum dijital 
yaklaşım ile yazınsal metinler üretilirken ilk 
olarak bilgisayımsal hipermetin teknoloji-
sinin kullanılmasından kaynaklanır. Dijital 
medya üzerinde analog medyalara bugünkü 
kadar zengin bir birliktelik olanağı sunulma-
yan seksenli yılların sonundan iki binli yıl-
ların başına kadar devam eden yıllarda üre-
tilen çalışmaların birçoğuna ait ana özelliğin 
hipermetin bağlantıları olduğu görülür. Bu 
çerçevede Storyspace adında bir hipermetin 
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üretme programı ile yazılan Michael Joyce’a 
(1987) ait Öğleden Sonra Bir Hikâye isimli 
eserin o yıllarda dijital alanın en çok irdele-
nen başyapıtlarından birine dönüşmesi an-

lamlıdır. Bu bağlamda Gülsoy’un da etkile-
şimli dijital anlatılarını HYPERTEXT başlığı 
altında yayımlamayı seçmesi bu yaklaşımı 
destekleyen önemli bir işarettir. 

Görsel 6. muratgulsoy.wordpress.com HPRERTEXT Editoryal Sayfası Ekran Resmi 

Diğer taraftan bağlantı noktalarının etki-
leşimli dijital anlatılardaki işlevsellikleri 
çok önemlidir. Bu noktada dijital anlatılar 
oluşturulurken tasarlanan bağlantıların kla-
sik anlatılardaki “öyküleme” yani “anlatısal 
üretici eylem” (Genette, 1972:72) unsurun-
dan önemli oranda rol çaldıkları görülür. Bir 
İnsan Yaratmak’ta da anlatısal üretici eylem 
okurun bağlantı noktaları üzerindeki hareket-
lerinden bağımsız değildir. Bu anlatıda oku-
run herhangi bir bağlantı noktası üzerine tık-
laması ya da anlatı ekranında beliren bir yere 
veri girmesi dijital anlatısal üretici eylem ile 
üstanlatının oluşmasını sağlamaktadır. Oku-
run her bir jesti üstanlatıda açığa çıkacak 

göstergelerin ve dijital estetik yaratımın oluş-
turucusu ve tetikleyicisidir. Makine üzerine 
uzmanlarca yazılmış programda saklanan 
veriler onun etkinliği aracılığıyla bir estetik 
anlatısal üretime dönüşmektedir. Estetik ya-
ratı okurun hareketinden bağımsız değildir. 
Basılı taşıyıcı üzerine yazılmış anlatılarda 
gerçekleştirilen okuma etkinliğinin anlatının 
oluşumunda ve “yorumlanmasında herhangi 
bir işlevi olmazken” (Jeanneret, 2000:113) 
dijital anlatılarda gerçekleştirilen öyküleme, 
yani anlatısal üretici eylem sürecinde “oku-
run herhangi bir hiperbağlantı ya da ikon üze-
rine dokunması bir yorumlama etkinliği[ne]” 
(Jeanneret, 2000:113) dönüşmektedir.
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“WEB’e uygun estetik, çağdaş artistik uygu-
lamaların özelliklerinin sağlığını yok eden ra-
dikal bir estetik anlayıştır” (Ruffel 2008:164). 
Bu radikal estetiği oluşturan “dijital taşıyıcı 
üzerindeki metinsel unsurlar öncelikle ve 
özellikle büyük miktarda dilsel olmayan ve-
rilerden oluşur; imleç, bağlantı işaretlerinin 
belirteçleri, oklar, düğmeler” (Saemmer, 
2008:119). Söz konusu bu dilsel olmayan un-
surlar anlatısal düzeneğin “söz sanatlarını” 
oluşturur. Dijital yazın alanındaki “yazının 
gücü özellikle onu taşıyan desteğin madde-
selliğine” (Jeanneret, 2000:115) bağlıdır. Bu 
maddesellik okurun bağlantılar ile etkileşi-
minden soyutlanmış değildir.

Yanmetinsellik

“Tam ve asıl olarak tek bir metinden” oluşan 
yazınsal metin Genette’e (1987:7) göre “na-
diren yalın olarak sunulur”. Söz konusu met-
nin okura “onun varoluşunu, alımlanmasını 
ve tüketilmesini sağlayacak […] yazar, baş-
lık, önsöz, görseller vb. unsurlar ile birlikte 
[…]” ulaştırılması gerekir.

Henüz deney aşamasında olan dijital anlatı-
lar alanın zengin üretim olanakları ve çok-
disiplinli yapısıyla uzlaşımlara varmış ya da 
“okuruyla antlaşmalara” (Lejeune, 1975:19) 
ulaşmış değildir. Bu anlamda “etkileşimli 
ve çoklumedya kullanılan bir metinde neler 
olup bittiğini görmek için klasik metinsel bi-

çimbilim ve anlatıbilimde oluşmuş uzlaşım-
lara başvurarak metin yanmetin bağlantısını 
irdelemek yararlı olacaktır” (Bouchardon, 
2009:94). Nitekim Genette’e (1987:8) göre 
“metnin okura ve genel olarak halka nasıl 
sunulduğu ve önerildiği ile ilgili” olan yan-
metinsel unsurlar “okurun beklenti ufkun-
da önemli bir role sahiptir” (Bouchardon, 
2009:95).

Bir İnsan Yaratmak isimli çalışma için ya-
pılan yanmetinsel açıklamada vurgu “söz-
cüklerden insanlar yaratmak”, “yaratıcı ya-
zarlık”, “genel geçer kuralların ve klişelerin 
tersini denemek”, “insan yaratma makinesi” 
ifadelerinde düğümlenir. Bu ifadelerin basılı 
taşıyıcı üzerinde önemli deneysel çalışmalara 
imza atmış bir yazar tarafından kullanılmış 
olması önemlidir. Söz konusu ifadeler klasik 
yazınsal unsurların sınırlarının nerelere kadar 
genişletilebildiğinin test edildiğini gösterme-
ye çalışır. Bu bağlamda Bir İnsan Yaratmak 
isimli etkileşimli dijital anlatı ile kelimelerle 
insan yaratmanın ötesinde bir insan yaratma 
makinesi tasarlandığı bildirilir. Yazar burada 
kelimelerle bir insan yaratmaz. O okurlarına 
onunla birlikte yazarlık yolunu deneyimleye-
bileceği bir “insan yaratma makinesi” sunar. 
Gülsoy söz konusu açıklamalar ile yanmetin-
sel alanda okurunu ürettiği anlatısal makro-
yapının kullanılması hususunda uyarır.
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Görsel 7. www.muratgulsoy.wordpress.com Bir İnsan Yaratmlak Dijital Anlatısı Açıkla-
ma Sayfası Ekran Resmi 

Gülsoy ve Şengün yarattıkları dijital anlatının 
karmaşıklığını en aza indirgeyebilmek için an-
latısal düzeneği görsel boyutta içanlatısallaş-
tırarak anlatılarına eklemler. Böylece okurun 

genel kültürel birikimi sayesinde okuyabile-
ceği, kullanabileceği ya da oynayabileceği bir 
ürün oluşturulmuş olur. 
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Görsel 8. Bir İnsan Yaratmak Dijital Anlatısı Ekran Resmi

Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli dijital 
anlatıda anlatının giriş ekranı okur için yö-
nerge oluşturacak görsel ve dilsel unsurlar ile 
donatılır. Tasarımcılar bu çalışma için yan-
metinsellik ile ana metni bütünleştiren yeni 
bir estetik model yaratır. Anlatının başlığın-
da kullanılan “yaratmak” ifadesi okur için 
bir dilsel yönerge, yanmetinsel unsur olarak 
belirir. Bu başlığın hemen altında bulunan 
tabloyu okur görsel kültürel birikimi aracı-
lığıyla okuyarak burada birtakım seçimler 
yapacağının farkına varır. Tablonun altında-
ki “oluştur” ve “temizle” bağlantıları okurun 

dijital ortamdan alışık olduğu hipermetinsel 
okuma etkinlikleridir. Bunların altında bulu-
nan geçici gözlemlenebilir metnin oluştuğu 
boş alandan sonra tasarlanan kutucuklar oku-
run mail adresini ve ürettiği metni yazar ve 
tasarımcıyla paylaşmasını sağlayan kutucuk-
lardır. En sonunda bulunan seçenek ise oku-
run süreçten memnun kalıp kalmadığını yani 
okuma etkinliği deneyimini o anda bitirmek 
isteyip istemediğine karar vermesini sağ-
lamaktadır. Bu yaklaşım ile aynı anda hem 
klasik hem de dijital okurların alışagelmiş 
olduğu dilsel ve görsel okuma biçimlerine 
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ait kültürel unsurların yanmetinsel bağlamda 
ana metne eklemlendiği ve böylece anlatısal 
makroyapının anlaşılır olması sağlandığı gö-
rülmektedir. Söz konusu estetik yaratım aracı-
lığıyla aynı zamanda dijital anlatıların hemen 
hemen tüm özelliklerini içanlatısal bir yöntem 
ile anlatısal makroyapıya eklemlenerek kendi 
“örnek okurunu” (Eco, 2012) yaratan bir anla-
tı kurgulanmış olur.

Dijital Anlatıda “Son”

Bir anlatıdaki olaylar zincirini anlamlı kılan 
şey ona doğru olan yaklaşımdır. Bu yaklaşı-
mın belirlendiği odak nokta ise sondur. “He-
def alınan son, bir özellik değil, bir eylemdir 
[…] son her şeydir” (Aristo, 1990:111).

Bir İnsan Yaratmak isimli anlatıda son/sonsuz-
luk kavramları yorumsal üstmetinsellik düz-
leminde tartışmanın ve sorgulamanın ötesine 
taşınır ve onu okura yaşatan önemli bir deney-
sel etkileşimli dijital anlatıya dönüştürülür. Bu 
çalışmada, benzerlerine göre bir ileri aşamaya 
gidilerek anlatıda yazarlık kurumunu da orta-
dan kaldırmaya girişen, sonu olmayan bir an-
latı olasılıkları makinesi tasarlanır. Anlatısal 
makroyapı üzerinde, yazar tarafından sunulan 
6561 kombinasyonal üstanlatı oluşturma olası-
lığından başka, okurun girdileriyle sonsuz sayı-
da üstanlatılama deneyimi gerçekleştirilebilir. 
Yazar bu anlamda sorumluluğunu okura dev-
rederek hiç bitmeyen bir üstanlatı oluşturma 
deneyimi süreci başlatır. Böylece basılı taşıyı-
cılar üzerinde üretilebilen izleksel sorgulama-

nın ötesinde anlatılama sürecinde sonun bittiği 
somut bir ürün ortaya konmuş olur. Bu anlatısal 
makroyapı ile hiç bitmeyen, birbirine benzeme-
yen, sonsuz sayıda, sonu olmayan üstanlatılar 
yaratma makinesi üretilmiş olunur.

ÖYKÜLEME

“Öyküleme” düşünsel evrendeki “hikâye” 
ile gerçek evrendeki “anlatı” arasında bağ 
kuran “anlatısal üretici eylemdir” (Genette, 
1972:72). Bu bağlamda klasik anlatılarda öy-
küleme okuru pasif bir konumda bırakırken 
etkileşimli dijital anlatılarda bu etkinliğin 
önemli bir kısmı okur tarafından gerçekleşti-
rilir. Diğer bir ifadeyle geleneksel yaklaşımda 
anlatısallık “okuru ona bir öykü anlatmak için 
elinden tutar[ken]” dijital anlatılara eklemle-
nen etkileşim boyutu “bu eli anlatı sürecine 
müdahil olabilmesi için okura verir” (Bouc-
hardon, 2005:24). 

Zaman

“Anlatı iki kez zamansallık gösteren ardışık 
bir yapıdır” (Genette, 1969:27). Bu iki zaman-
sallığın birincisi hikâyenin zamanı iken ikinci-
si anlatının zamanıdır. Anlatı Genette’in yak-
laşımında bu iki zamansallık arasındaki ilişki 
üzerinden anlamlandırılmaya çalışılır. Dijital 
bağlamda bu ilişkinin yönünün ve boyutunun 
değiştirildiği görülür.

Düzen

Genette’in (1969) iki zamansallık arasında-
ki ilişkiyi açıklamaya çalıştığı başlıklardan 
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biri “düzen”dir. Burada düşünsel evrendeki 
hikâyenin doğrusal akışının anlatısal düzlem-
de nasıl düzenlenerek aktarıldığı vurgulanır. 
Dijital yazın olanaklarıyla bu zamansallığın 
boyutu değişirken “bazı etkileşimli yazınsal 
anlatılarda, kullanıcı hikâyenin zamanı üze-
rinde işleme etkinliği gerçekleştirebilmekte, 
anlatının düzeni üzerinde geri gelişler ve ileri 
gidişler ile oynayabilmektedir” (Bouchardon, 
2009:63).

Bir İnsan Yaratmak isimli çalışmada 
Genette’in zamansal boyut ayrımının bu-
lunmadığı görülür. Burada okura, düşünsel 
evrende var olan herhangi bir hikâye akta-
rılmadığı için ona ait bir zamansallıktan söz 
edilmesi ve dolayısıyla iki farklı zamansallık 
arasındaki oyunsu ilişkiden bahsedilmesi ola-
naklı değildir. Bir İnsan Yaratmak’ta gösteren 
ve gösterilen dijital anlatısal düzenek üze-
rinde okur tarafından üretilen bir süreçürün 
olarak ortaya konur. Okura verilen belirli bir 
“hikâye” ve “anlatı” yani bir “gösterilen” ve 
“gösteren” bulunmamaktadır.

Okura belirli bir hikâye sunmayarak 
Genette’in birinci düzeyde zamansallığını 
elimine eden bu anlatısal makroyapı kartog-
rafik tablo üzerinde gerçekleştirilen seçim-
lerle oluşturulacak üstanlatıya okurun veri 
girmesini olanaklı kılarak ikinci seviyedeki 
anlatının zamansallığını tamamen okurun 
inisiyatifine bırakır. Bu bağlamda okur, kar-
tografik yapı üzerinde verili seçeneklerden 

bir ya da birkaçını seçerek belirli bir düzen 
oluşturabileceği gibi, anlatıya veriler girerek 
kendi anlatısını yazma sürecine girişmesiyle 
söz konusu düzen boyutunu hikâye parçala-
rından tamamen bağımsız bir eyleme de dö-
nüştürebilir. 

Süre

Dijital anlatılarda etkileşim boyutu ile okura 
verilen “öyküleme” ya da “anlatısal üretici 
eylem” (Genette, 1972:72) sorumluluğu sı-
nırsız bir okuma-yazım etkinliğine dönüşür. 
Bu çerçevede okurun etkinliğinin sınırlandı-
rılmadığı görülür. Etkileşimli dijital anlatı-
larda “hikâye ne zaman ilerlemez ne zaman 
tekrara döner ne zaman yolları takip etmek-
ten sıkılırsınız ve okuma deneyimi ne zaman 
biter asla sabitlenemez” (Clément, 1994:32).

Bu bağlamda farklı okur tiplerine göre bu 
süre değişiklik gösterir. Kimi okur anlatıyı 
klasik bir metin gibi algılayıp tüm parçaları 
tek tek okuyarak onlardan bir anlam çıkar-
maya çalışırken kimi okur bunun dilbilimsel 
çerçevede bir gösteren gösterilen ilişkisi sun-
madığını düşünerek onun dijital derin yapısı-
nı çözümlemeye çalışır. Bu süreç onun dijital 
anlatısal düzenek ve görsel okurluk tecrübesi 
ile yakından ilgilidir. Okura tekrarlardan olu-
şan bir okuma etkinliği empoze eden bu süreç 
Bootz’un (2006) “üstokuma” diye adlandır-
dığı geçici gözlemlenebilir anlatı ve derin 
anlatısal düzeneğin birlikte okunduğu sürece 
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işaret eder. Bu süreci sınırlandıran tek şey ise 
okurun okuma etkinliği anındaki kararlarıdır.

Sıklık

Genette sıklığı “anlatı ve hikâye arasında-
ki sıklık (daha basit bir ifadeyle tekrarla-
ma)” (1972:145) olarak tanımlar. Yani sıklık 
hikâye düzlemindeki sözcelerin anlatı düz-
leminde değişik biçimlerde tekrarlanmasına 
işaret eder. Bu sıklık dijital anlatısallığın de-
ğişik düzlemlerinde farklı şekillerde işlenir.

Gülsoy’un anlatısında asıl aktarılmak istenen 
şey bir hikâye ya da olay örgüsü değil onla-
rın aracılığıyla gösterilmeye çalışılan yapı-
dır. Burada bir anlatım etkinliğinden çok bir 
deneyim, bir gösterim ve/veya bir kanıtlama 
etkinliği söz konusudur. Kısıtlı sayıda sözce-
nin sürekli tekrarı olasılığına işaret eden bu 
dijital mikro anlatı gerçek yaşamın ve bu ya-
şamın bir yansıması olarak yazınsal alanda 
üretilmiş makro anlatıların indirgenmiş bir 
gösterenidir. 

Bu anlatı geniş çerçevede metinlerarası bağ-
lamda sürekli birbirini tekrar eden (yaşam-
sal ve) anlatısal yapıyı ortaya koymaya ça-
lışır. Anlatının derin anlamsal düzleminde 
Kristeva’nın (1969) ve Barthes’ın (1984) 
“metinlerarasılık” yaklaşımlarının izleri be-
lirir. Gülsoy’un insan yaratma makinesi üze-
rinde üstanlatılar oluşturulurken yaşamsal ve 
anlatısal ögeler sürekli tekrar edilir. Her şey 
gerçekliğin, kültürün, metnin, anlatının, ya-
zarın tekrarına yani yazımın yeniden yazımı-

na dönüşür. İnsanın yazın ya da anlatı içinde 
aradığı söz konusu kurgu ya da gerçeklik bu 
döngünün içinde düğümlenir. Gülsoy’un da 
dediği gibi “kurmaca ve gerçeklik kendi kuy-
ruğunu yutan bir yılan gibi sonsuza kadar dö-
nerek varoluşumuzun sınırını çizer” (Varol, 
2010). Bu eser üzerinde dijital yazınsallık söz 
konusu yılanın yeniden kabuk değiştirmesini 
yani kültürel süreçlerin yeniden yazımını gös-
terir.

Ses

Ses anlatıda kimin konuştuğu ile ilgilidir. Et-
kileşimli dijital anlatılar Genette’in anlatı = 
hikâye + öyküleme formülüne etkileşimi de 
eklemektedir (Bouchardon, 2009). Bu bağ-
lamda etkileşim ve dolayısıyla anlatı okur ta-
rafından üretildiği için dijital anlatılarda ses 
daha çok anlatıda sesin okur tarafından nasıl 
belirlendiği ile ilgilidir.

Bir İnsan Yaratmak isimli etkileşimli dijital 
anlatıda sesi belirleyen kişi okurdur. Yazar 
ve tasarımcı tarafından sıralanan metinlera-
rası evrene ait sözceler okurun oluşturduğu 
geçici gözlemlenebilir üstanlatıda anlam bu-
lur. Burada seçimleriyle ve girdiği veriler ile 
konuşan okur ya da onun kurguladığı aktarıcı 
seviyedir.

Kiplik

Kiplik anlatının nasıl aktarıldığı ile ilgilidir. 
Bu noktada anlatıyı aktaranın hikâye ile ola 
bağlantısı ve ona bakış açısı önem kazanmak-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – Bahar Dönemi Sayı: 15 Yıl:2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
April / May / June - Spring Semester Issue: 15 Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID:367 K:423
 (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)

355

tadır. Dijital anlatılarda Genette’in (1972:72) 
“öyküleme” diye adlandırdığı “anlatısal üre-
tici eylem[in]” sorumluluğu etkileşim işlevi 
ile büyük oranda okura devredildiği düşünül-
düğünde kipliğin de okur tarafından şekillen-
dirildiği gözlemlenir.

Bir İnsan Yaratmak’ta kiplik tamamen oku-
run inisiyatifine bırakılır. Okur verili sözce 
öbeklerinden istediğini seçecek, onlar ile iste-
diği gibi oynayacak, onların öznesini, nesne-
sini zamanını değiştirecek ve onlara istediği 
bakış açısıyla yön verebilecektir. Bu anlamda 
yazarın tüm sorumluluğunu tam anlamıyla 
üzerinde taşıyacak olan okur gösterenin dil-
bilimsel anlamda gösterilene işaret etmediği 
bu anlatısal makroyapı üzerinde kendi bakış 
açısını yani kendi gösterilenini ve kendi gös-
terenini üretecektir.

SONUÇ

Bir İnsan Yaratmak üzerine gerçekleştirilen 
yukarıdaki incelemede çalışmanın deneysel 
bir boyutta yazınsal ve dijital alanı sorgula-
yan anlatısal bir makroyapı olarak üretildiği 
görülür. Bu incelemede öne çıkan diğer nokta 
ise dijitalliğin bir taraftan kendi varlığını ge-
leneksel mirasın üzerine yaslarken diğer ta-
raftan onu sorgulayan yeni bir disiplin olarak 
ortaya çıkma arzusudur.

Bu çerçevede çizilen bakış açıları üzerine var 
olan tartışma ne bitmiş ne de yakın bir tarih-
te bitecek gibi görünmektedir. Ancak tek bir 
eser üzerinden dijital ve yazınsal alan arasın-

daki dinamiklerin ortaya konmaya çalışıldığı 
elinizdeki çalışmada bu tartışmanın iki alanın 
olumlu bir yönde ilerlemesini sağlama nokta-
sında önemli veriler sunduğu ortadadır.

Bu bağlamda Bir İnsan Yaratmak ile yazınsal 
alan sorgulanırken avangart bir yaklaşımla 
onun kısıtlılıklarının ve sınırlarının ne oldu-
ğu gösterilmeye çalışılır. Geleneksel alanda 
üretilmiş hemen her türlü anlatısal unsurun 
eklemlenmeye çalışıldığı bu anlatıda söz ko-
nusu unsurların sınırlarının değiştirilmeye ça-
lışıldığı açıkça görülür. Bu anlatıda anlatısal 
etkinlik sorumluluğunun çoğu okura verilmiş 
ve dolayısıyla söz konusu sorgulamanın okur 
tarafından yapılması olanaklı kılınmıştır. Di-
ğer bir ifadeyle yazar ve tasarımcı Bir İnsan 
Yaratmak isimli etkileşimli dijital anlatıyla 
okurlar için geleneksel yazınsallığı ve dijital 
alanı sorgulayabilecekleri bir üstanlatı üret-
me makinesi yaratmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Computer technologies that can be said to have started to develop since the 
beginning of 1950’s have spread very quickly into all over the sociocultural area from that 
time. General literary studies occupying an important place in this area have been influenced 
considerably by these developments after the beginnings of the 1990’s. In this context, the 
digitization studies in the field of general literature have attempted to revise the whole literary 
field. These new digital literary researches have tried to portray the aesthetic approach of the 
day from one side and started to create the artworks of the future on the other. Consequently, 
the digital literature has emerged into the world as a new discipline. Early Turkish digital lite-
rature studies starting to appear at the end of the 1990’s have been influenced considerably by 
these developments and they have also tried to bring digital and literature in contact in regional 
scale. In this context in Turkey, considerable amount of hybrid texts, hypertexts, digital texts 
and interactive digital narratives have been produced to question the traditional literariness 
and to test its boundaries and its constraints. Aim: Therefore, to reveal the developments of 
this new digital field, this study tries to show the communication and the interaction between 
digital studies and literary ones by analyzing a Turkish interactive digital narrative, Bir İnsan 
Yaratmak designed and written by Murat Gülsoy and digitized by Sercan Şengün. Method: To 
achieve this, Gerard Genette’s narrative approach transformed into a form applicable to inte-
ractive digital narratives is used as analyzing method. Thus, it is tried to find an opportunity 
to reconsider the narrative approach starting with Aristotle and the new digital approach of the 
twenty-first century. Besides, with this analysis while the traditional literature is questioned on 
one side, the contribution to literariness of the digital is tried to reveal on the other. In the study, 
Genete’s narrative approach is applied to this interactive digital narrative under three main 
subtitles; story, structure and narration. So, this digital narrative is examined thoroughly under 
every chapter both from the point of digital and from the point of literariness. At the end of the 
study it is explained generally from the point of digital literariness. Findings and Results: In the 
first chapter, the elements of the Genete’s story is tried to be found in Bir İnsan Yaratmak and it 
is seen that these elements are not added, articulated, inserted to the narrative as in the traditio-
nal narratives. They are changed and transformed into the elements of a new literariness and a 
new digital esthetics. All of them are used and functioned as a constituent questioning the topoi 
from different perspectives. Some of them are omitted from the narrative to prove that a story 
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will be remain or continue to exist without them too. The second part of the study is assigned to 
new digital narrative structure. In this chapter, it is seen that digital opportunities bring a range 
of new structural models to the narratives previously can be seen only linear. Owing to these 
combinational structure possibilities providing reader with a new freedom, one can enter to the 
narrative from many different doors as visiting a city and can create his narrative in his own 
way. To achieve this reader benefits from its numerous liens and nexus. These liens and nexus 
of the hypertext are one of the most important elements of this productive narrative activity. 
Another point emphasized in this chapter are its intertextuality and paratextuality. However, it 
is found that these characteristics are also different from the Genete’s narrative perspective. In 
this interactive digital narrative, paratextual elements are also combined with the main text. So, 
one cannot alienate them from the main text. To be able to read and understand properly and 
correctly a digital narrative, these paratextual elements are essential. Without them one cannot 
find out the real aim of this new narrative, he cannot reach its deep meaning and he cannot even 
read or function it properly. The last section of the study is dedicated to the elements of digital 
narration. In this part of the study, it is seen that there is a significant conflict between traditi-
onal narration and new digital productive activity. The reason of this is that digital interactive 
narration give the responsibility of the author to the reader. He becomes the main actor of this 
productive narrative activity. Besides, interaction becomes one of the most important elements 
of this new digital narrative. Because of that the responsibility of productive narrative activity 
is given to the reader in this narrative, it is seen that this interactive digital narrative, named 
Bir İnsan Yaratmak, is created as a machine of producing metanarratives, a narrative macrost-
ructure, by which reader can question the traditional literariness and the digital literariness. At 
the end of the study, it is also seen that the efforts of emerging as a new discipline of the digital 
literature have overcome the limits and the boundaries of traditional literature. Thus, it is shown 
that a new ground of founding a new canon of digital literariness is prepared by using digital 
possibilities putting most of the theoretical inquiries of the twentieth century into practice.
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(Endnotes)

1  Topos/Topoi : Yazınsal alanda gele-
neksel temalar ve ögeler toplamıdır.

2  Anlatısal Makroyapı : Dijital bir an-
latı hazır, bitmiş raflarda duran bir anlatı 
olarak değil okurun dijital anlatısal düze-
nek üzerinde değişik anlatı denemeleri (üs-
tanlatılar) üretebileceği anlatısal bir yapı, 
mekanizma, anlatı üretme makinesi olarak 
kurgulanır (Bouchardon, 2009).

3  Üstanlatı : Anlatısal makroyapı üzerinde 
okurun her bir okuma etkinliği denemesi ile 
ortaya çıkan anlatıdır (Bouchardon, 2009).

4  Gösteren, Gösterilen : Genette’in 
yaklaşımında gösterilen “hikâye” düzeyi 
iken “gösteren” anlatı düzeyini işaret eder. 
Bu kavramlar Saussure’ün dilbilimsel yön-
teminden ödünç alınır. Anlatısal düzlemde 
öyküleme gösteren ile gösterilen arasın-
da çalışarak onu bir anlatıya dönüştürür. 

Hikaye’nin zamanı ve anlatının zamanı 
arasındaki ilişki de bu anlatısallığın açık-
lanmasında önem kazanır (Genette, 1972).

5  İşleme etkinliği : Okurun dijital anlatı-
sal düzenek üzerinde ya da anlatısal mak-
royapı üzerinde gerçekleştirdiği her türlü 
değiştirme ve dönüştürme etkinliğidir (Bo-
uchardon, 2009).

6  Okuma-yazım : Okurun anlatısal mak-
royapı üzerinde okumakta olduğu anlatıyı 
aynı zamanda yazmakta olduğuna işaret 
eden kavram. Anlatısal makroyapıyı okur-
ken onun okura sunduğu görsel, dilsel un-
surları ve yönergeleri takip ederek kendi 
üstanlatısını yazması eylemidir. (Bootz, 
2008), (Saemmer, 2008)

7  Geçici gözlemlenebilir : Anlatısal mak-
royapı üzerinde okurun okuma etkinliği so-
nucunda beliren ve geçici olarak gözlemle-
nebilen üstanlatı (Bootz, 2008).
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DİKİZCİLERİN ŞAFAĞI: BİR GÖZETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ 
OLARAK “DEAD SET” (1)

DAWN OF THE VOYEURS: “DEAD SET” AS A SURVEILLANCE 
SOCIETY CRITICISM

Volkan EROL
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışmada 2008 yapımı bir mini korku dizisi 
olan Dead Set, bir gözetim toplumu eleştirisi olarak 
ele alınmıştır. Bu kapsamda önce röntgencilik ve 
teşhirciliğin tanımı yapılmış, daha sonra medya ile 
bağlantısı irdelenmiş ve son olarak da Dead Set 
dizisinin çözümlemesi yapılarak medya ve gözetim 
toplumu olgusuna nasıl bakıldığı, gözetim toplumuna 
getirilen eleştiriler ve bu çerçevede kullanılan kodlar 
ve göstergeler incelenmiştir. Çözümlemede göster-
gebilimden ve psikanalizden yararlanılmış;  renk 
kullanımı, kamera hareketleri, çerçeveleme, kurgu 
gibi anlam yaratmaya destek olan araçlar incelemeye 
dâhil edilmiştir. Beş bölümden oluşan dizinin diğer 
bölümleri gözetleme toplumu eleştirisinden uzakla-
şarak korku ögelerine ağırlık verdiğinden çalışma ilk 
bölümle sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Korku, Gözetim Toplumu, 
Röntgencilik, Teşhircilik, Dead Set

Abstract: This essay examines the 2008 horror themed 
miniseries Dead Set as a surveillance society criticism. 
In this context, vouyerism and exhibitonism are defined, 
their relation with media is examined and miniseries 
Dead Set is analyzed to put forward how it presents 
the notions of media and surveillance society. Within 
this framework, references, criticisms and codes that 
it contains about survaillance society, together with 
their construction throught the epsiode is examined.In 
the analysis, semiotics and psychoanalysis are used; 
devices and techniques that creates meaning (like 
color usage, camera movements, framing, editing 
etc.) are  included in analysis. The show contains 5 
episodes, however, since other episodes stray from 
surveillance society criticism and focus on horror, 
essay is limited with the first episode.

Key Words: Horror, Surveillance Society, Voyeurism, 
Exhibitonism, Dead Set
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GİRİŞ

Gözetim,  dönüşmesine ve değişmesine rağ-
men yüzyıllardır bir baskı ve kontrol aracı 
olarak kullanılmış, teknolojik gelişmeler ile 
birlikte toplumun da bir parçası olduğu, deva-
sa bir sisteme dönüşmüştür. 

Dönüm noktaları sayılabilecek olan televiz-
yonun ve internetin icadı ile insanların gö-
zetleme-dikizleme ve teşhircilik yönündeki 
arzuları kışkırtılmış; güvenlik ihtiyacı yara-
tılarak her köşe başına kamera yerleştirilmiş; 
kredi kartları, ehliyetler gibi günlük kullanım 
nesneleri ile takip kaçınılmaz ve hiç olmadığı 
kadar kolay bir hale gelmiş; her birey, göze-
tim sisteminin bir dişlisi haline getirilmiştir. 

Gözetim toplumu olgusu özellikle distopik bir 
geleceği anlatan romanlara konu olmuş; özel-
likle 1984, Fahrenheit 451, Brave New World 
gibi romanlar gözetimin nasıl bir disiplin ara-
cı haline gelebileceğinin tasvirini güçlü bir 
şekilde yaparken, kendisi de bir nevi röntgen 
aracı olan sinema ve televizyon da gözetim 
konusuna değinmekte gecikmemiştir. Philip 
Dick’in kısa bir hikâyesinin sinema uyarla-
ması olan Minority Report, bir televizyon 
dizisi olan Person of Interest ve Psycho Pass 
adlı anime serisi güvenlik adına insanların 
kesintisiz bir şekilde gözetlenmesini insani 
unsurların devreden çıkartılarak makineleşen 
gözetim sistemine boyun eğilmesini eleştirir-
ken; Truman Show, Ed TV gibi filmler gün-

lük yaşantıyı esir alarak toplumun röntgenci 
ve teşhirci arzularını besleyen reality TV’leri 
kendilerine konu edinmektedir. 

İngiliz yapımı bir mini dizi olan Death Set 
de bu tür yapımlardan bir tanesidir.  Kor-
ku sinemasını ve zombi alt türünü, tüketim 
toplumunu eleştirmek için kullanan George 
Romero’nun izinden giden dizi, eleştiri ok-
larını gözetim toplumuna yöneltmektedir. 
Çalışmanın amacı, bu doğrultuda dizinin an-
latısını nasıl oluşturduğunu, sinematografik 
araçları anlam yaratmak için nasıl kullandığı-
nı çözümlemektir. 

RÖNTGENCİLİK/GÖZETLEMECİLİK, 
TEŞHİRCİLİK ve MEDYA

Scopophilia (gözetlemecilik) kelime olarak 
bakma sevgisi anlamına gelmektedir ve Fre-
udyen analize göre gelişimin anal evresi ile 
bağlantılıdır. Gözetlemecilik ile eş anlamlı 
olarak kullanılabilecek olan röntgencilik, in-
sanları gizlice izlemekten cinsel haz almaktır. 
Röntgenciliğin nesnesi durumunda olan kişi 
genellikle çıplaktır ya da cinsel bir eylem ger-
çekleştirmektedir. Röntgenciliğin temelinde 
röntgencinin izlenen kişiyle doğrudan etkile-
şime geçmemesi bulunmaktadır (Coco, 2004: 
60). DSM1–IV’te ise röntgencilik, özellikle 
izlendiğinden habersiz, genellikle yabancı, 

1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders: Zihinsel Rahatsızlıkların Tanılayıcı ve 
İstatiksel El Kitabı
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çıplak, soyunmakta olan ya da cinsel bir ak-
tivite içinde insanlara bakma eylemi olarak 
tanımlanır (532: 1994). Psikiyatri ders kitap-
ları müstehcen fotoğraflara ya da pornografik 
filmlere bakmayla ilişkilendirilen “piktofilik 
voyerizm” gibi, daha spesifik terimler kullan-
maktadırlar (Metzl, 2004:127). 

Teşhircilik ise birinin genital bölgelerini bir 
başkasına göstererek cinsel haz alma eylemi-
dir. Freud, “Cinsellik Teorisine Üzerine Üç 
Katkı”sında teşhircilerin karşısındaki kişile-
rin genital bölgelerine bakabilmek için ken-
dilerininkini sergilediklerini belirtmiştir (Fre-
ud, 1910: 20) .  

Teşhircilikle röntgencilik arasındaki temel 
fark, teşhircinin bakıldığının farkında olması 
ve bakılmaktan zevk almasıdır, röntgencilik-
te, röntgenlenen bunun farkında değildir ve 
röntgenleyenin haz alması bu gizliliğin ko-
runmasına bağlıdır.   

Teşhircilik ve röntgencilik, bu tanımlamalar-
la sınırlı kalmamakta, pek çok popüler kül-
tür ürününün, örtülü ya da açık olarak, yapı 
taşlarını oluşturmakta, kimi yapımların ise 
doğrudan satış noktası haline gelmektedir. 
Gerçekliği temel alan “Survivor” ve “Big 
Brother” gibi gözetleme üzerine kurulan te-
levizyon programları ve voyeurlounge.com 
gibi 24 saat aktif internet siteleri bu duruma 
örnek gösterilebilir (Metzl,2004: 127).

Özellikle “Big Brother” ya da ülkemizdeki 
adıyla “Biri Bizi Gözetliyor” tarzı Reality TV 
programları röntgeni ve teşhirciliği körükle-
yen, teşvik eden ve normalleştiren pek çok 
yayının ve aracın en önde gelenlerindendir 
denilebilir. 

REALITY TV

Reality TV’nin çıkış noktasını tam olarak 
belirleyebilmek her ne kadar zorsa da üç tü-
rün üst üste binmesiyle oluştuğunu söyleye-
biliriz: Renkli basın,  belgesel televizyon ve 
1980’lerde yükselişe geçen popüler eğlence 
(Hill,2005:15). 1948’de Amerika’da yayın-
lanmaya başlayan “Candid Camera” (Samimi 
Kamera) adlı programın, Reality TV prog-
ramlarının ilki olduğunu söylemek mümkün-
dür. Program, insanların özel görüntülerinin 
ekranlarda aleni olarak sergilenmesi karşısın-
da rahat kılınmasını ve toplumun, filme alın-
dıklarından habersiz insanların hareketlerinin 
kayıtlarına aşina hale getirilmesini sağlamış-
tır (Yeşil, 2001:3). 

“Gerçeklik programlarının ilk dalgasının 
suç ve acil servis ya da 1980’lerin sonun-
dan 1990’ların başına kadar Amerika’dan 
Avrupa’ya yayılan bilgi-eğlence programla-
rının başarısı üzerine kurulduğu görülmek-
tedir.  İkinci dalga popüler gözlemci belge-
sellerin ya da döküdramaların, ev ve bahçe 
tasarımını içeren hayat tarzı programlarının 
üstüne kuruludur ve 1990’ların ortasından 
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sonlarına kadar Britanya’dan Avrupa’ya ya-
yılmıştır. Üçüncü dalga ise geniş bir zaman 
aralığında ve kontrollü bir çevrede, sıradan 
insanlar üstünde yapılan sosyal deneylerin 
başarısı üzerine kuruludur ve 2000’li yıllar 
süresince Kuzey Avrupa’dan Britanya’ya ve 
dünyanın geri kalan bölgelerine yayılmıştır. 
Günümüzde ise Reality TV insanlardan evcil 
hayvanlara, doğumdan ölüme her şeyle ilinti-
li duruma gelmiştir” (Hill, 2005: 24,41). 

Çalışmanın konusunu oluşturan  “Dead Set” 
de bir “Big Brother” evinde geçmektedir.

Big Brother, bir grup insanın büyük bir evde, 
dış dünyadan izole bir şekilde yaşadığı bir 
reality televizyon programıdır ve zamanla 
benzer programları adlandırmak için kulla-
nılan bir terime dönüşmüştür. Her seri 3-4 
ay kadar sürer ve 12-14 yarışmacıyla başlar. 
Büyük ödüle ulaşabilmek için, yarışmacılar 
elenmemeye ve evde kalan son kişi olmaya 
çabalayan yarışmacılar sürekli gözetim altın-
dadırlar.

Reality TV’nin neden bu kadar popüler bir 
hale geldiği ise ayrı bir konudur. Örneğin, 
MTV’nin “The Real World” (Gerçek Dünya) 
adlı programı her yıl 35.000 başvuru almakta-
dır. (Yeşil, 2001: 4). İzleyicilerle yapılan an-
ketlerden çıkan sonuçlar bu konuya bir derece 
ışık tutabilmekte ve bazı kanıların yanlışlığı-
nı ortaya koyabilmektedir.  Örneğin, “Temp-
tation Island” (Baştan Çıkartma Adası) adlı, 

çiftlerin birbirlerini aldatmaya teşvik edildiği 
reality programının izlenmesinin nedeninin 
yasadışı seksi seyretme isteği olmadığı ortaya 
çıkmıştır. “Temptation Island’ı popüler ya-
pan şey zina görebilme olasılığı değil, zinaya 
sevk eden ahlaki çöküşü seyretmektir” (Reiss 
ve Wiltz, 2001). Ayrıca bu tip programlar in-
sanlarda herkesin ünlü olabileceği izlenimini 
uyandırmakta ve “eğer onlar ünlü olabildiler-
se bir gün ben neden olmayayım?” şeklinde 
düşünmeye teşvik ederek umut satmaktadır 
(Reiss ve Wiltz, 2001).

Bunların yanında daha önce bahsettiğimiz 
gibi, Reality TV programlarının barındırdığı 
röntgenci-teşhirci arzuları teşvik edici özel-
liği de göz ardı edilemez. Belki de Reality 
TV programlarının yoğun olarak seyredilme-
sinin en güçlü nedeni bilinçaltında yatan bu 
arzularımızdır. Gerçeklik temelli TV şovları 
ve internet siteleri yalnızca seyretme arzunu 
değil ama aynı zamanda seyredilme arzusu-
nu da tatmin etmektedirler.  Ayrıca röntgen-
ciliğin barındırdığı paradoks, yani tiksindirici 
olanın çekiciliği de programların seyredilme 
nedenleri arasındadır. “Tanrı’ya şükür bu ben 
değilim.” , “Çok iğrenç!” ve “İzlemeden du-
ramıyorum.” tepkileri çelişkili bir biçimde 
bir arada bulunmaktadırlar (Yeşil, 2001:4-5). 

Thomas Mathiesen gittikçe artan bir şekilde 
birkaç kişinin çoğunluğu izlediğini, ancak 
bununla paralel olarak, özellikle kitle ileti-
şim araçları ile birlikte, çoğunluğun da birkaç 
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kişiyi gözetlediği bir sistemin de oluştuğunu 
belirtmekte ve bu tip yapıları sinoptikon ola-
rak adlandırmaktadır (Mathiesen, 1997: 219). 
Reality TV, Mathiesen’in sinoptikon olarak 
tabir ettiği sisteme en uygun ortamlardan bi-
ridir.

Gözetleme toplumu bu tarz programlarla 
oluşturulur, insanlar birbirlerini röntgenle-
meye ve kendilerini teşhir etmeye teşvik edi-
lirken, bir bakıma uyuşturulmakta ve daha 
büyük çaplı bir gözetime tabi tutulmaktadır. 
Egemen ideoloji, insanlar birbirini izlerken 
onları gözetim altında tutmakta ve gerçek 
ama varlığı bilinmeyen “Big Brother” rolünü 
üstlenmektedir. 

PANOPTİKON ve GÖZETİM  
TOPLUMU

Panoptikon iki yüz yıldan daha uzun bir süre 
önce mimar Samuel Bentham’ın bir okul ola-
rak tasarladığı ve “Teftiş Evi”  ya da “Ela-

boratory” 2 adını verdiği, esasında bir göze-
tim makinesi olan bir yapıdır. Işıklar öyle bir 
açıyla yerleştirilmiştir ki tek bir “müfettiş”  
içeride bulunan herkesi aynı anda gözlemle-
yebilir.  Gözlemlenen insanlar sürekli ışıklan-
dırılırlar ancak ne gözlemcilerini ne de onun 
gölgesini görebilirler (Dobson ve Fisher, 
2007 :308) (Bkz. Görsel 1). Bir filozof olan 
kardeşi Jeremy Bentham ise “Panoptikon” 
(her şeyi gören) olarak adlandırmış ve şöy-
le demiştir : “Başka zihinler üzerinde zihin 
gücü elde etmenin yeni bir şekli, hem de şim-
diye kadar emsali görülmemiş bir miktarda”  
(Bentham, 1995: 31).

Jeremy Bentham’ın kardeşinin mimari pro-
jesini bir gözetim aracına dönüştürmesi ile 
birlikte panoptikon, gözetim toplumunu ta-
nımlamak için kullanılan bir metafor haline 
gelmiştir.

2 Dikkatle işleyen elaborator ve deneyevi, labora-
tuvar anlamına gelen laboratory kelimelerinin bir-
leştirilmesi ile oluşturulmuş bir kelime oyunu
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Görsel 1. Küba’da Panoptikon Planına Aygun Bir Şekilde İnşa Edilmiş Bir Hapishane 
Olan Presidio Modelo3

Michel Foucault panoptikona bir disiplin 
aracı olarak bakmaktadır. Foucault için göze-
tim, panoptikon metaforunun sadece yarısını 
oluşturur. Diğer yarısı ise kendimiz üzerinde 
güç sahibi olmamız, belki de kendi kendi-
mizin efendisi haline gelmemizdir.3  (Wong, 
2001). Panoptikonu “zalimce ve ustaca ya-
pılmış, bir kafes” olarak tanımlar ve günlük 
hayattaki güç ilişkilerini tanımlayan bir yol, 
ayrıca disiplin ve cezayı uygulayan bir ens-
trüman olarak görür. (Dobson, Fisher, 2007 
:308) Disiplin ve Ceza’nın üçüncü bölümün-
de Foucault,  modern toplumun bir gözetim 
toplumu olduğunu, eski rejimlerde olduğu 
gibi toplumu kontrol etmek için kesin bir güç 

3 https://www.theguardian.com/technology/2015/
jul/23/panopticon-digital-surveillance-jeremy-
bentham

kullanmak yerine, modern toplumlarda birey-
leri disipline etmenin en iyi yolunun gözetim 
olduğunu söyler (Foucault, 1975). 

Ne var ki George Orwell, “1984” adlı roma-
nında “Büyük Birader” (Big Brother) kavra-
mını getirerek distopik bir gelecek tasarlamış 
ve panoptikonun ne denli korkutucu boyutla-
ra varabileceğini göstermiştir. Ancak bu ta-
sarı, kurulan bu distopik gelecek artık bir bi-
limkurgu gibi gözükmemektedir.  Orwell’in 
romanındaki gibi sert olmasa da, yavaş yavaş 
bir gözetim toplumu haline gelmekte oldu-
ğumuzu ve insanların da buna alıştırıldığını 
ve hatta buna gönüllü olduklarını söylemek 
mümkündür.  Focault’un da belirttiği gibi, 
gözetim insanları kontrol altına almanın en 
etkili yolu haline gelmiştir. Ancak bu göze-
tim, yalnızca iç disiplini ve düzeni sağlamaya 
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yönelik bir yöntemden ziyade, insanları sü-
rekli gözetim altında tutarak, düşünceyi bas-
kılamak amacı güdülüyor gibi gözükmekte-
dir. Gelişen teknoloji ve Reality TV, sosyal 
paylaşım siteleri gibi ortamlarla da bu gö-
zetim-gözetleme-teşhir kavramları topluma 
yedirilmekte, insanlarda her şeyi görme ve 
gösterme isteği uyandırılmaktadır. Ancak her 
şeyi gördüğünü düşünen toplum, onları gö-
ren-gözetleyen müfettişi-egemen ideolojiyi 
görememektedir.

Mark Poster, teknoloji ile paralel olarak ge-
lişen bu yapıyı süperpanoptikon olarak ad-
landırmaktadır. “Bugünün iletişim devreleri 
ve ürettikleri veri tabanları bir Süperpanop-
tikon, duvarları, kuleleri ya da gardiyanları 
olmayan bir gözetim sistemi oluşturmaktadır. 
Gözetim teknolojilerinin niceliksel gelişimi 
gücün mikrofiziğinde niteliksel değişimlerle 
sonuçlanmıştır. Ne var ki teknolojik geliş-
meler sürecin yalnızca bir kısmıdır. Toplum, 
gözetlemek ve sürece dâhil olmak için eği-
tilmiştir.  Sosyal güvenlik kartları, ehliyetler, 
kredi kartları, kütüphane kartları ve benzer-
leri- bireyler bunlara başvurmalı, her daim 
hazır bulundurmalı ve devamlı olarak kul-
lanmalıdır. Her işlem kaydedilir, şifrelenir ve 
veri tabanlarına eklenir”  (Poster, 1901: 94).  
Lyon ve Bauman bu sistemi akışkan gözetim 
olarak adlandırmaktadır.  “Gözetim özellikle 
tüketimcilik alanında gevşekleşir. Bir amaç-
la toplanan kişisel veriler, başka bir amaçla 

da kolayca kullanılabildiği için eski statü-
ko bağları çözülmektedir. Gözetim bugüne 
kadar akışkanlığa yanıt verip onu yeniden 
üreterek, hayal bile edilemeyecek yollarla ya-
yıldı. Sabit bir kabı olmayan ama ‘güvenlik’ 
talepleriyle çalkalanan ve teknoloji şirketle-
rinin ısrarlı pazarlamalarıyla sarsılan göze-
tim her yere dökülüyor” (Bauman ve Lyon, 
2013: 11).

Bu gözetim sisteminin pek çok bileşenleri ka-
palı devre televizyonlardan, araçların hızları-
nı radar ya da lazer aracılığıyla ölçen ve kay-
deden trafik kameraları gibi optik araçlara; 
telefon dinleme aygıtlarından pencere cam-
larının titreşimlerini yükselterek işitilebilir 
seslere çeviren lazer ya da mikrodalga cihaz-
lara kadar uzanmakta (Fox,2001:255); hatta 
kulağa her ne kadar bilim kurgu gibi gelse 
de, sibernetik organizmalar, yapay zekâ, si-
nirsel ara yüzler, zihin okuma makinelerinin 
gözetim aracı olarak kullanılacağı günler çok 
da uzak gözükmemektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı’nın gözden 
geçirdiği FAST4  adlı teknoloji insanların 
göz bebeği genişliğini, yüz hareketlerini ve 
diğer aldatmaya yüzeye çıkaran hareketleri 
inceleyen bir yalan makinesi gibi işlemekte-
dir. Sistem ayrıca kişinin huzursuzca yaptığı 
hareketleri ve tikleri de saptayabilmektedir. 
Ayrıca aktive edildiğinde bir insanı öldüre-

4 Future Attribute Screening Technology: Gelecek 
Nesil Kimlik Tanımlama Teknolojisi
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bilecek insan vücuduna yerleştirilebilir RFID 
çipleri (radyo frekansı ile tanımlama tekno-
lojisi) ve hava yolu yolcuları için tasarlan-
mış, bir tehdide yol açma şüphesiyle karşı-
laştıklarında onlara şok veren bileklikler de 
artık bilimkurgu olmaktan çıkmış tasarılardır 
(Dice,2011:73,188).

Görüldüğü üzere gözetim artık yalnızca dav-
ranışları değil,  düşünceleri gözetlemeye ka-
dar dayanmış, mahremiyet alanı bırakılma-
mıştır ve toplum, çeşitli araçlarla röntgenci 
ve teşhircilere dönüştürülerek, bu gözeti-
me alıştırılmaya çalışılmaktadır. “Bugünün 
dünyasında gözetim her yerdedir ve net bir 
biçimde kanıksanmıştır[…] gözetim süreç-
lerinin işleyebilmesi, farkında olarak ya da 

olmayarak gözetlenenin katılımına bağlıdır. 
Bu kişiler gözetime maruz kalanlar değil, gö-
zetimin özneleridir” (Lyon, 2013: 12, 19).

Çalışmanın son bölümünde, bu araçlardan 
biri olan bir “Big Brother” evini kendine 
mekân olarak seçen korku temalı mini dizi 
“Dead Set” analiz edilecek ve gözetim top-
lumuna dair kodlar ortaya konmaya çalışıla-
caktır.

BİR GÖZETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ 
OLARAK “DEAD SET”

Afişler ve logolar, tanıttıkları film ya da dizi 
hakkında bilgilendirici bir işleve sahip olduk-
larından öncelikle logoyu incelemek faydalı 
olacaktır (Bkz. Görsel 2).
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Görsel 2. Dead Set Logo6

 Logo, kırmızı, üzerinden kanlar süzülen bir 
gözden oluşmakta, üzerinde dizinin adı olan 
“Dead Set” yani “Ölü Set” yazmaktadır.  Kır-
mızı renk ve kanlı görünüm tehlikeyi ve ölü-
mü çağrıştırırken aynı zamanda kayıt anında 
kameralarda –ve stüdyo kapılarının üstün-
de- yanan kırmızı ışığa bir gönderme olarak 
değerlendirilebilir. Logo, göze kanlı bir görü-
nüm vererek, görmenin, bakmanın ya da daha 
doğru bir tanımla röntgenlemenin tehlikeleri-
ne dikkat çeker. 5

Logoda kullanılan göz Horus’un Gözü’nü 
fazlasıyla andırmaktadır (Bkz. Görsel 3). 

5 http://img09.deviantart.net/d9a2/i/2009/227/4/d/
dead_set_wallpaper_by_thebonecountybutcher.jpg

Horus’un Gözü korunma, sağlık ve büyük 
gücün göstergesi olan bir antik Mısır sembo-
lüdür. Horus ise genellikle bir şahin ya da şa-
hin kafalı bir insan olarak tasvir edilen, antik 
Mısır’a ait gökyüzü tanrısıdır. Gözleri, Horus 
gökyüzü tanrısı olduğundan, güneşi ve ayı 
sembolize etmektedir. Bir efsanede Osiris’in 
ölümünün ardından Set ve Horus taht için dö-
vüşürler. Set, Horus’un, ayı sembolize eden 
sol gözünü çıkarır. Göz daha sonra tanrıça 
Hathor tarafından iyileştirilir. Gözün sağlığı, 
korumayı ve fedakârlığı sembolize etmesi de 
buradan gelmektedir. (Shaw and Nicholson, 
1995: 133)
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Görsel 3. Horus’un Gözü6

Logonun mitolojiye yaptığı gönderme iro-
ni içermekte ve mitolojide sağlık, koruma, 
fedakârlık gibi kavramlar barındıran sembol, 
logoda ölümün simgesi olarak kullanılmakta-
dır. Dizinin ismi olan Ölü Set, yapılan mito-
lojik göndermeyi destekler niteliktedir. Set, 
televizyon ya da film stüdyolarına verilen 
bir isimken,  bir yandan da antik Mısır‘a ait 
çöl ve fırtına tanrısının ismidir. Mısır’a hük-
metmek içim kardeşi Osiris’i öldürdüğünden, 
kötücül bir tanrı olarak anılmakta ve Mısır’ın 
büyük bölümü tarafından sevilmemektedir 
(Bierbrier, 2008: 212). 6

Set, Horus’un gözünü sökmüş, böylece 
Horus’un görüşünü engellemiştir. Bu hikaye-
de, bir tanrı olan Set’in görme arzusuna ve 
dolayısıyla güce olan düşkünlüğünü görmek 
mümkündür. Çünkü görmek bilmektir ve bil-
mek güç ve iktidar anlamına gelmektedir. Ef-
sanede her ne kadar göz geri iade edilmiş ve 
iyileşmişse de, logodaki durumun öyle olma-

6 http://tophdimgs.com/374810-eye-of-horus.html

dığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Göz iyileşme-
miştir, kanlıdır, hastalıklıdır, ölümü sembo-
lize eder ve büyük olasılıkla Set’in ölümüne 
yol açacaktır. 

Dizinin açılış jeneriği güvenlik kameraları-
nın, gözlerin ve dikenli tellerin üst üste bin-
dirilmesi ve kesme yöntemiyle kurgulanması 
aracılığıyla oluşturulmuştur ve 5 saniye sür-
mektedir (Bkz. Görsel 4-6). 

Görsel 4. Dead Set Jenerik 0:00

Görsel 5. Dead Set Jenerik 0:01
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Görsel 6. Dead Set Jenerik 0:04

Kamera ve ardından gelen göz bütün çerçe-
veyi kaplamaktadır. Gözün önüne dikenli tel 
çekilmiştir. Ardından göz imajı kamerayla yer 
değiştirir ve son olarak yarışmanın sembolü 
olan göz belirir. Kameranın gözle yer değiş-
tirmesi, gözün röntgenci işlevini vurgularken, 
anormal boyutları iktidarın, gücün, baskının 
dolayısıyla “Büyük Birader”in bir gösterge-
sidir. Önüne çekilmiş olan dikenli tel, gözet-
lenen insanların bir hapishanede olduğunu ve 
gözetimden kurtulmalarına izin verilmediğini 
vurgulamaktadır. Kısacası jenerik, artık bü-
tün insanlığın bir BBG evinde yaşadığını ima 
etmektedir.

Bir parazit yaşanır ve BBG evini gözetleyen 
bir kameraya, ardından evin bahçesi olduğu-
nu düşünebileceğimiz bir yere kesme yapılır. 
İkinci çekimde kamera alt açıya yerleştiril-
miştir, cam kubbeden dışarısını görmektedir 
(Bkz. Görsel 7-8). Bir dış ses 64. gün oldu-
ğunu söyler ve yarışmacıların durumunu an-
latmaya başlar. Sanki gerçekten yarışmayı 
izliyormuşuz hissine kapılırız.

Görsel 7. Dead Set  00:06

Görsel 8. Dead Set 00:10

Bu iki çekimin dizinin genel atmosferini be-
lirlediğini söyleyebiliriz. Gözetim kamerası 
alt açıdan çekilmiş ve böylece sıkı kontrol 
altında tutulan, gözetimin birincil unsur oldu-
ğu bir mekânda bulunulduğu izlenimi yaratıl-
mıştır. İkinci çekim yine alt açıdandır, ancak 
bu sefer geniş açılı bir lens kullanılmıştır ve 
mekân farklıdır. Cam kubbe ve tepede parla-
yan güneş oldukça rahatsız edici bir atmosfer 
yaratmaktadır. Dış ses yarışmayı anlatmakta 
yarışmacılar ise henüz görülmemektedir. İki 
çekim birbirine bağlandığında oluşan anlam, 
bir BBG evinde yarışmacıların izlendiği de-
ğil, gözetim kameralarıyla dolu ve etrafı kub-
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belerle kapatılmış boğucu bir mekânda bütün 
insanlığın durmaksızın izlendiği, herkesin 
kendi küçük dünyasında sürekli gözetlendi-
ğidir.

Dizinin ilerleyen dakikalarında yarışmacıla-
rı ve reji odasını, yani gözetmenleri görürüz. 
Yönetmen olan Patrick, kurgucuya emirler 
vermekte, insanların neyi nasıl görmesi ge-
rektiğini denetlemektedir.  Bu arada bir isyan 
başlamıştır ve insanlar ölmektedir. Haberler 
sürekli olay hakkında bilgi verirlerken Pat-
rick haberler yüzünden yayının kesileceğin-
den endişelenir. Patrick’in, yani otoritenin 
istediği, insanların olan bitenden haberdar 
olması değil, tersine röntgenci arzularının te-
tiklenerek sistemin bir parçası haline gelme-
leri, televizyona kitlenerek gözetim altında 
tutulmalarıdır. 

Yarışma başlarken, evin dışında biriken ka-
labalık gösterilir. Kalabalık coşkuludur, te-
zahürat yapmaktadır. Bu kalabalık tam da 
Patrick’in –dolayısıyla otoritenin- istediği 
şeydir, düşünmeyen, onlara sunulan teşhir 
nesnelerini seyreden ve onlar için tezahürat 
yapan bir kalabalık. Bu arada stüdyoya doğru 
giden bir çalışana bir zombi saldırır.  Bu şe-
kilde hastalık BBG evine ulaşacaktır. Yolda 
ilerlerken bir güvenlik görevlisi şüphelenir ve 
ne olduğunu merak ederek arabaya doğru yü-
rür. Güvenlik görevlisinin odasını terk ederek 
arabaya doğru gittiği sahne dikkate değerdir. 
Görevlinin önünde güvenlik kameralarının 

görüntülerini izlediği monitörler bulunmak-
tadır. Monitörler, çerçevenin de odağındadır. 
Görevli odadan çıktığında, kamera onunla 
birlikte hareket etmez ya da anında dışarıya 
kesme yapılmaz. Bunun yerine kamera kısa 
bir süre izleyiciyi monitörlerle baş başa bıra-
kır. (Bkz. Görsel 9) Böylece izleyici, röntgen-
ci konumuna yerleştirilir ve kısa bir süre de 
olsa izleyiciye olayı monitörden izleme şansı 
tanınır. Böylece gözetim toplumunu eleştiri-
lirken, izleyiciyi de bu eleştirinin dışında bı-
rakılmaz. 

Görsel 9. Dead Set 16:47

Görsel 10. Dead Set 20:54

Yarışma sürerken ve Pippa adlı yarışmacıyla 
röportaj yapılırken bir yandan da sokaklarda-
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ki zombi saldırısı gösterilir. Stüdyodaki izle-
yicilerin sesleriyle, sokaktaki zombilerin ve 
saldırıya uğrayan insanların çığlıkları üst üste 
bindirilir ve böylelikle seyircinin düşünemez 
hale geldiği ve zombileştiği vurgulanır. İnsan 
eti yemeleri, tüketim toplumunun geldiği en 
uç nokta gibi gözükmektedir: insanlar artık 
birbirlerini tüketmektedirler. 

Bu arada yayının sinyali bozulur ve kana-
lın gösterdiği şeyin yalnızca “Lütfen Bek-
leyiniz” yazısı olduğunu fark ederler (Bkz. 
Görsel 10) Bu an gözleyen ve gözetlenen 
arasındaki bağın koptuğu andır. Gözetmen, 
denetimini kaybetmiştir. Birkaç saniye sonra 
da bir zombi rejiye girer. Gözetlenen, denet-
lenen artık denetimden çıkmıştır ve otoriteye 
saldırmaktadır.

Hiçbir şeyden haberi olmayan diğer yarış-
macılar duydukları sesleri tezahürat yapan 
hayranların sesleri zannederler. Bu yanılgı, 
izleyiciler ve zombiler arasındaki farkı sıfıra 
indirger ve izleyicilerin aslında başından beri 
zombi olduğu bir kez daha vurgulanır. Tek 
fark artık denetimden çıkmış olmaları ve bir 
tehdit unsuruna dönüşmeleridir. 

Set çalışanlarından olan Kelly’nin bulundu-
ğu odaya da bir zombi saldırır. Kelly başka 
bir odaya kaçmayı başarır. Ancak telefon ça-
lışmamaktadır, televizyonu açar, haberlerde 
salgından ve saldırılardan söz edilmektedir 
ancak onun da yayını bir süre sonra kesilir. 

Kelly ağlamaya başlar. Gözetleyenler artık 
görememekte, duyamamaktadırlar ve bu ol-
dukça acı vericidir. “Her şeyi gören” kuleleri, 
kör olmuştur.

Salgın stüdyonun içinde de hızla yayılır ve 
zombilerin saldırısına açık bir hale gelir. 
Stüdyonun aldığı şekli ve etrafta dolaşan 
zombileri gösteren çekimler arasında özel-
likle bir tanesi dikkat çekicidir. Yarışmacıları 
gözetleyen monitörlerden birinin önünde bir 
zombi durmakta, yarışmacılardan birini izle-
mektedir. Monitör kana bulanmıştır ve zom-
binin yüzünde de büyülenmiş gibi bir ifade 
vardır (Bkz. Görsel 11)

Görsel 11. Dead Set 27:08

Bu çekim, gözetim toplumunu, Reality TV’yi 
ve Reality TV izleyicilerini eleştiren en çarpı-
cı çekimlerden biridir. Reality TV karşısında 
izleyicilerin bulunduğu konum, her an kont-
rolden çıkmaya meyilli zombilerdir. Kanlı 
monitör, bir teşhir aracı olan televizyonun ve 
onu araç olarak kullanan Reality TV’nin bir 
cinnet nedeni olduğunun ve tehlike içerdiği-
nin göstergesi olarak kullanılmaktadır.  Yarış-
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macının belden yukarısının zombinin izledi-
ği anda çıplak olması, röntgenci arzunun en 
temel şeklini, çıplaklığı dikizleme arzusunu 
vurgulamaktadır. Kısacası çekim, şiddet ve 
cinselliğin yan yana yürüyen ve Reality TV 
gibi programlarla yüzüstüne çıkarılarak üs-
tünden kâr elde edilen iki temel güdü oldu-
ğu iddiasında bulunmaktadır. İnsanlar bu iki 
güdünün esiri haline gelmekte ve başka bir 
şey düşünememekte böylece hayvanlaşarak 
evrim basamağında geri gitmektedirler.

Bu arada evdeki yarışmacılardan biri yayında 
bir aksilik olduğundan şüphelenmeye başlar. 
Mikrofonun çalışmadığını, kameraların hare-
ket etmediğini söyler ve ekler “Büyük birader 
bizi gözetlemiyor.” Toplum gözetlenmeye o 
kadar alışkın, o kadar bağımlı hale gelmiştir 
ki, gözetlenmemek bir endişe kaynağı haline 
gelir. 

“Gözetimin çağdaş versiyonunun en çarpıcı 
özelliğinin, karşıtları işbirliği yapmaya zor-
lamayı, ikna etmeyi ve aynı gerçekliğin em-
rinde birlik içerisinde çalıştırmayı bir şekilde 
başarması olduğuna inanıyorum. Bir yan-
dan, eski panoptik tuzak (‘ne zaman bedenen 
izlendiğinizi asla bilemezsiniz ve dolayısıyla 
zihninizde sürekli izlendiğiniz düşüncesini 
barındırırsınız’) yavaş yavaş ama devamlı ve 
görünüşe göre durdurulamaz bir şekilde ne-
redeyse genel bir uygulama halini alıyor. Öte 
yandan, eski panoptik kâbus (‘hiçbir zaman 
yalnız değilim’), şimdilerde ‘bir daha asla 

yalnız kalmama’ (terk edilmeme, görmezden 
gelinmeme ve ihmal edilmeme, damgalanma-
ma ve dışlanmama) umuduna dönüşüyor; ifşa 
edilme korkusu fark edilme hazzı tarafından 
bastırılıyor” (Bauman ve Lyon, 2013: 31).

Bölümün sonlarına doğru Kelly bulunduğu 
yerden kaçarak yarışmacıların yanına ge-
lir. Önce onu yeni yarışmacı zannederler, 
daha sonra söyledikleri üzerine yarışmanın 
bir şakası olduğunu düşünürler. En sonun-
da Kelly’nin kendi söylediklerine inandığını 
düşünürler ve onun deli olduğunda karar kı-
larlar. Kelly’nin tek yönlü aynanın arkasında 
zombi olup olmadığını anlamak için dinleye-
rek durakladığı çekim dikkate değerdir (Bkz. 
Görsel 12). 

Görsel 12. Dead Set 39:38

Çekimde seyirci ile programı sürdüren ekip-
ten biri karşı karşıya getirilir. İki tarafta gö-
zetleme eylemini yapmaktadırlar. Ancak 
fark, Kelly’nin Büyük Birader’in, yani ege-
men ideolojinin bir parçası olması ve gücü 
elinde bulunduran taraftan olmasıdır. Seyirci 
–zombi- ise egemen ideolojinin ona dayattığı 
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şeyi izler ve aslında kendisi de Büyük Bira-
der tarafından gözetlenir. Söz konusu çekimde 
ise güç dengesi tamamen tersine çevrilmiştir. 
Gücü elinde bulunduran –her ne kadar ilkel 
güdülere dayanan bir güç de olsa- seyircidir. 
Otoritenin temsilcisi hiçbir şey görememekte, 
ancak gözetlenmektedir. Kendilerinin yarat-
tıkları zombiler tarafından bu kadar yakından 
gözleniyor olma duygusu korkuya neden olur.

Kelly, evin kapısını açmamalarını, arkasında 
zombilerin olabileceğini söyler. Bir yarışmacı 
onunla dalga geçmek için kapıyı açar ve zom-
bi içeri girerek saldırır. Zombiyi öldürürler an-
cak yarışmacılardan biri yaralanır.  Yarışmacı-
lar da artık tehlikenin farkına varmışlardır.

SONUÇ

Tarih boyunca çeşitli baskı ve propaganda 
araçlarını kullanan iktidarlar, her zaman top-
lumları baskı altında tutmak amacını gütmüş, 
teknolojinin gelişmesine paralel olarak kul-
landıkları araçlar da çeşitlenmiştir. 

Teknolojinin iktidarlara getirdiği en büyük 
güç Orwell’in de öngördüğü üzere gözetim 
olmuştur. Ancak bu gözetim yalnızca Büyük 
Birader’in toplumu gözetim altında tutması 
şeklinde olmamaktadır. Aksine internet ve te-
levizyon gibi araçlarla insanların doğuştan ge-
tirdiği röntgenci ve teşhirci arzular kullanıla-
rak birbirlerini gözetlemelerini ve asıl gözeti-
min farkında olmamalarını sağlamak suretiyle 
akışkan bir gözetim oluşturulmaktadır.

Reality TV, günümüzdeki durumun bir mikro 
modeli olarak düşünülebilir; bir odada sürekli 
gözetim altında tutulan insanlar.  Ayrıca Re-
ality TV’nin, insanların ilgilerini tek noktaya 
çekerek gözetim altında tutulmasının en güçlü 
araçlarından biri olduğu söylenebilir. 

Bu noktada “Dead Set” bir Reality TV prog-
ramını kendine mekân olarak seçer ve korku 
türünün kodlarını kullanarak gözetim toplu-
muna sert eleştiriler yöneltmektedir. Öncelik-
le dizi bu salgının kaynağını açıkça belirtme-
yerek ve olayları Reality TV setine taşıyarak 
insanların zombileşmesinin kaynağının, üstü 
kapalı olarak, bu tür programlar olduğunu 
söyler ve seyircileri ilkel güdüleriyle hareket 
eden zombilere indirger. Ayrıca dizi hiç kim-
seyi sağ bırakmayarak ve herkesi zombilere 
dönüştürerek, gözetim toplumunun kendi ken-
dinin sonunu getireceğini, böyle bir toplumun 
sonunun kaos olduğunu vurgular. En nihaye-
tinde, egemen ideolojinin ütopyası, kaotik bir 
distopyaya dönüşebilmektedir. 

Truman Show, Ed TV gibi Reality TV ve gö-
zetim toplumu olgularını eleştiren yapımların 
yanında kendine yer edinen ve başta Hitc-
hcock olmak üzere pek çok yönetmenin film-
lerinde kullandığı dikiz-teşhir temalarını başa-
rılı bir şekilde kullanan Dead Set, kendine tür 
olarak korkuyu seçerek bu yapımlardan ayrılır 
ve böylelikle anlatmak istediklerini daha çar-
pıcı bir şekilde anlatma olanağı bulur.
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Sonuç olarak bu tarz yapımların insanları 
uyarmakta ve içinde bulundukları sistemin 
farkına varmalarını sağlamakta ne kadar etkili 
olduklarını belirleyebilmek pek mümkün ol-
masa da, eleştiri içermeleri ve geniş kitlelere 
ulaşmaları açısından önemli olduklarını söy-
leyebiliriz. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Surveillance, however it changes and transforms, it is always used as a tool for 
discipline and along with the developments in technology, it became a component of society, 
a complex device. Surveillance society has also become a plot device for dystopian literature 
and cinema such as 1984, Fahrenheit 451, Brave New World, Minority Report, Psycho Pass 
etc. However, while almost all of these examples are science fiction, Dead Set, which is a 
British miniseries, is a horror themed show, and its references are more subtle than the others, 
which makes it more suitable for an analysis. Objective: The objective of this study is to point 
out that Dead Set is a tv show that criticizes surveillance society with the help of horror genre 
conventions. Limitations: Even though the show contains 5 episodes, since the other episodes 
stray from surveillance society criticism and focus on horror, essay is limited with the first 
episode. Methodology: In this study, the elements of the film are analyzed mainly by using 
semiotics. Also devices and techniques that creates meaning (like color usage, camera move-
ments, framing, editing etc.) will be included in analysis.Literature: In this study, initially the 
concepts of surveillance society, voyeurism, exhibitionism and Reality TV are explained, then 
it is discussed if Dead Set could be considered as a criticism of surveillance society. Books 
such as  “Discipline and Punish” by M. Foucault, “Liquid Surveilllance: A Conversation” by 
Z. Bauman and D. Lyon, “Reality TV Factual Entertainment and Television Audiences” by A. 
Hill, “Big Brother: The Orwellian Nightmare Come True” by M. Dice are used. Alongside with 
the books, some articles and thesis are used as well to contribute the study such as “Reality TV, 
Big Brother and Foucault” by J. Wong, “Why America Loves Reality TV” by S. Reiss and J. 
Wiltz and “The Viewer Society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ Revisited” by T. Mathiesen. 
Findings: It is understood that the show is a criticism of surveillance society with the help of 
horror conventions. Zombies, unknown disease, gore elements, claustrophobic places, survival, 
use of light and editing to build tension are aspects of horror genre. On the other hand CCTV’s 
that indicates constant surveillance, Reality TV etc. are components of a surveillance society. 
The film is using both to make a criticism via horror elements. Conclusion: After analyzing the 
movie, it became clear that the movie is a surveillance society criticism. Even though the beha-
vior of the characters and the plot of the show are related to horror, Reality TV setup, metaphors 
that being used like the audiences who became zombies demand a different reading.  Zombie 
audiences that attack the studio is the most important metaphor of the show.  Studio is the Big 
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Brother, the authority, a giant eye like Sauron, a power who sees all. Its mesmerizing power (in 
this case the Big Brother show) renders audiences brainless and turn them into zombies who 
acts violent. But they attack to the power that controls them, they are now uncontrollable and 
a source of horror. Various shots and framings, like constantly shown CCTVs, throughout the 
show supports this metaphor. As a result, horror elements strengthens the subtext of the show 
and makes it a strong criticism towards the surveillance society and Reality TV. 
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kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar 
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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 
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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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YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve 
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 
İlgili yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş 
veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili 
yazar(lar) hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2. Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. 
Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve 
etmek zorundadır.

5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime 
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
Türkçe ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın 
kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora 
tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak 
zorundadır. Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile 
dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı 
bir çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ayrıca 



dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri 
doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış 
olmalıdır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir 
hakeme yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 
editör kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak 
ilgili çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda 
hiçbir yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama 
ve işleyiş dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma 
dergimizin İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin 
teknik editörü tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde 
değerlendirilir. İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı 
yönünde bir karar verir ise bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş 
editördür. Dil editörü ve teknik editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini 
dergi baş editörüne iletir, talep ve öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı 
olarak işletir. Dergimizde alan editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından 
dergimizde değerlendirilmesi ya da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre 
iletir. Baş editör alan editörlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket 
eder.

9. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli 
olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. 
Bu inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) 
a gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11. Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde 
Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.



12. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 
Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, 
…………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan 
internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. 
Bu tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

13. Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve 
erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

14. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına 
uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre 
düzenlenmelidir.

15. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme 
yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek 
hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor ise 
bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle birlikte 
makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale ile ilgili 
yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla 
sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından girilmek 
zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini dergimiz 
ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece yazar(lar) 
tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

16. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde 
hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın 
kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) 
bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan 
çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce 
özet olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, 



araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan 
çalışmalarda genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

17. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine 
karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma 
hakkında yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde 
sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine 
dergimiz web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi 
güncel ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda 
oluşan gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme 
üye yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek 
zorunda değildir.

18. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör 
dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte 
bulunması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş 
editör ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

19. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

20. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik 
ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak 
zorunda değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi 
giderleri doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale 
başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.



21. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme 
daha gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz 
ve yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar 
her ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

22. Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

23. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz 
sistemi üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi 
butonu ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı 
sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından 
çekilemez. Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi 
gerekir. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. 
Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) 
ın İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

24. Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda 
ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale sisteme 
yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul veya 
kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş veya 
ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak ilgili 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi istenemez. 
Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 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. Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2. Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3. The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4. In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole 
responsibility.

5. The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, scope, 
method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish and 
English parts.

6. If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7. Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the 
journal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, 
the last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and 
management unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own 
demands.



8. Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. 
In line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance 
with her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to 
REJECT even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) 
can claim a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to 
the chief editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the 
English language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of 
our journal by the technical editor. If the English language editor decides that the paper 
is inappropriate for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this 
decision is the chief editor. Language editor and technical editor don’t have the right to 
REJECT. They transmit their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally 
applies the decision in line with the demands and suggestions. Field editors transmit their 
opinions regarding evaluation and publication of the papers uploaded to the system to the 
chief editor. The chief editor acts with her/his own authority in line with the opinions and 
suggestions of field editors.

9. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) are 
requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three demands, 
the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The manuscripts 
uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor before sending 
to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling rules. System 
or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these demands aren’t 
satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes the final decision 
according to the information. This decision is unilaterally up to the chief editor either in a 
negative or positive way. None of the institutions and individuals has the right to impose 
sanction on the decision made.

10. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

11. The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

12. The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

13. The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 



GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 şeklinde olmalıdır. The 
references should be indicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2). Internet resources are never used within the text. These sources are numbered 
and indicated at the bottom of the page. The citations made from such internet resources as 
Wikipedia should never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is 
unilaterally REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand 
on our journal in this matter.

14. The internet resources should be indicated in the references part under the title of 
“INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access 
date should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

15. Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

16. The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names 
and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally 
inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

17. The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different 
situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter.

18. The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the 
information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 



who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 
relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

19. Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

20. The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

21. Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to 
relevant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is 
requested from the author of the paper approved for publication considering the journal 
expenses and according to the conditions of that time. The relevant author or the person 
who makes the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

22. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

23. Our journal publishes four times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

24. Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right 
of every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The 
responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button 
on the website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested 
to sign the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to 



demand transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee 
evaluation process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be 
indicated for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken 
against the relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper 
uploaded to the system. None of the author(s) have a right to object.

25. Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while 
uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIP LES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, 
derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” 
türünde yayınlara yer verilmektedir.

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 e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme 
sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi 
bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 
gerekir. Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de 
paralel olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında 
dergimiz tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. 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. Dergimizin yayınları 
değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç 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. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 
ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım 
kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik 
bilgilerini kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail 
yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma 
otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum 
sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş 
olsa dahi baş editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş 
editöre aittir. Baş editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi 
bir talepte bulunamaz.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde 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(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz.

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep edilebilir.



15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar 
muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi 
verme zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve 
iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş 
makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. 
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.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları 
ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde 
bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak 
zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm 
içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer 
materyaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce 
başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve 
Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. 
Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. 
Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri 
büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin 
“Türkiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal 
Subject Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak 
seçilmesi gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 



Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze 
iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına 
dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür 
edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde 
olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye 
eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında 
makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. 
Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 
punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 
12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç 
bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 
kelime ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında 



hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; 
Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 
ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin 
İngilizce olması durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce 
genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, 
Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, 
Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 
Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için 
gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak 
belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek 
makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, 
yazarın adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan 
Sayfa Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması 
ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, 
İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli 
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç 
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama 
yapılmalıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, 
compilations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an 
article format).

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 has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the 
website and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our 
journal and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free 
on the website.

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 ethically and biostatistically responsible for the papers; 
however, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform 
the journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. 
The information of the papers requiring ethics board and institutional approval should be 
entered into the system by the responsible member author while uploading the article. In 
case of a problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts 
liability in any matters.

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. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication 
process at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). 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. Evaluation period of papers is three 
months according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response 
regarding the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a 



time extension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any 
right or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation 
process must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded 
to the system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the 
articles published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve 
our legal rights against the relevant author(s).

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. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. If 
the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. 
The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” or 
“REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

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 by author(s). For 
this reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies 
uploaded to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If 
necessary, author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.



15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; 
other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the 
referees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 

WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
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SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 



ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.

8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?



Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.

14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.



18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi? 
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır? 
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2. Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3. Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4. Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5. What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6. Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7. How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8. Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9. Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10. Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11. Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12. What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13. Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14. If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15. Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16. Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
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