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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. 
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5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-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, değerli araştırmacılar, 

Büyük bir sevinç ve heyecanla Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi’nin 17. sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2017 yılındaki son sayıyı da ha-
zırlayarak sizlerin karşısına çıkmış durumdayız. Dergimizin tüm sayıları Mart, Haziran, Ekim ve Aralık 
aylarında sistem üzerinden yayınlanmıştır.  

Bu sayıyı da bir öncekiler gibi dolgun bir içerikle hazırlamaya çalıştık. Tüm çalışmalar hassasiyetle 
editör ve hakem değerlendirmesinden geçmiş ve 21  makale yayımlanmaya uygun bulunmuştur. 

Yayın hayatına 2013 yılında başlayan Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Der-
gisi; edebiyat ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akade-
mik çalışmalara yer vermektedir.

Şu an için toplamda 44 uluslararası ve ulusal indekslerde taranan alan indeksli dergimiz kısa zaman 
içerisinde uzman yazarların yazıları ile iletişim ve edebiyat alanında bilime katkı sağlayacak çok sayıda 
makale, çeviri, eleştiri yazıları, kitap incelemeleri v.s. yayımlamıştır. Sizlerin çalışmalarıyla dergimiz 
çok farklı boyutlara ulaşmıştır.  Ülkemizdeki iletişim ve edebiyat alanındaki literatürün gelişmesine kat-
kıda bulunmayı öncelikli bir hedef olarak belirleyen dergimizin indeks başvuruları devam etmektedir. 
Çok yakında farklı indekslere de gireceğimizin müjdesini vermek isteriz. 

UHİVE dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazar-
larına, yayın hakları UHİVE’ye aittir. Dergimiz hem elektronik ortamda, hem de basılı olarak yayınlan-
maktadır.

2017 yılını bitirdiğimiz şu günlerde aklın ve bilimin öncülüğünde; mesleğimiz, ülkemiz ve dünya-
mız için daha iyi şeyler yapacağımıza inandığımız 2018 yılında her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle 
Mart 2018’de yayımlanacak 18.sayımızda görüşmek dileğiyle…

(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). 

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık
Baş Editör
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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
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Distinguished readers, esteemed researchers,

We feel the excitement and pleasure of introducing you the 17th volume of International Peer-
reviewed Journal of Communication and Humanities Research. We meet again with the last volume 
of the year 2017. All the volumes of our journal have been published via the system in March, June, 
October and December. 

We have tried to prepare a rich content in this volume as in other volumes. All the papers have 
been gone through a diligent editorial and referee evaluation process and 21  papers have been deemed 
appropriate for publication. 

International Peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research starting the pub-
lication life in 2013 publishes theoretical and practical academic studies related to all fields in which 
literature and communication disciplines intersect.

Our field-indexed journal indexed by a total of 44 international and national indices has published 
many papers, translations, critical reviews and book reviews etc. which have contributed to the science 
in the field of communication and literature with the papers of expert authors. Our journal has reached 
to different dimensions thanks to your papers. Our journal - setting its target as contributing to the de-
velopment of literature in the field of communication and literature in our country - continue to apply to 
indices. We announce the good news that we will be in different indices soon. 

The whole legal responsibility of all papers related to language and science published in UHIVE 
journal belongs to the authors of papers and the publication rights belong to UHIVE.  Our journal is 
available both as an electronic and printed version. 

On these last days of 2017, we wish you all the best in 2018 and hope to do better things for our 
profession, country and world under the guidance of wisdom and science. Hope to meet you in our 18th 
volume to be published in March 2018... Best regards...

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee, Chief Editor XIII Ali Murat KIRIK 
and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances 
and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this 
issue belongs to author(s). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
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publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.)
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
SOSYAL MEDYAYI EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMLARININ 

İNCELENMESİ (1)

ANALYSIS ON THE EDUCATIONAL USE OF SOCIAL NETWORKS BY 
STUDENTS STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORTS

Şükrü BİNGÖL1,  Hülya BİNGÖL2, Özgür KARATAŞ3, Emine  Öztürk KARATAŞ4

1-4 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-9043-67501, 0000-0002-6686-28212, 0000-0002-7863-28983,  
0000-0003-2127-74314

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medyayı eğitsel amaçlı 
kullanımlarının incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Mazman (2009) tarafından geliştirilen sosyal medyanın 
eğitsel kullanımı ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin cinsi-
yet, yaş, okunulan bölüm ve sınıf değişkenlerine göre sosyal medya 
sitelerini kullanım amacı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamıştır (p>0,05). Sosyal medya kullanımına göre sosyal medya 
eğitsel amaçlı kullanım ilişkisi incelendiğinde sosyal medya kullanım 
sıklığı ve sosyal medya sitelerinde kalma süresi ile sosyal medya 
eğitsel amaçlı kullanım arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,05). Yılda birkaç kez sosyal medya kullananların 
“iletişim” algı puanları ve “işbirliği” algı puanları diğer gruplara göre 
daha yüksektir. Ayda birkaç defa sosyal medya kullananların “kaynak 
ve materyal paylaşımı” algı puanları diğer gruplara göre daha yüksek-
tir, sosyal medya kullanmayan grubun sosyal medyayı eğitim amaçlı 
kullanımına yönelik algıları oldukça düşüktür. Sosyal medyada 6 saat-
ten fazla kalanların “iletişim” algı puanları ve “işbirliği” algı puanları 
diğer gruplara göre daha yüksektir. Bununla beraber 1-3 saat sosyal 
medyada kalan öğrencilerin “kaynak ve materyal paylaşımı” algı pu-
anları diğer gruplara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Sonuç: Günümüzde öğrencilerin bilgiye kolay ulaşmasında internet 
kullanımı vazgeçilmez hale gelmiştir. Öğrencilerin erkek ya da kadın 
olması, yaşları, okuduğu bölüm, hangi sınıfta olduğu sosyal medya 
sitelerini eğitim amaçlı kullanmasında etken olmadığı, sosyal medyayı 
yılda birkaç kez kullanan öğrencilerin temel amaçlarının daha çok 
iletişim ve işbirliği olduğunu kaynak ve materyal paylaşımının yeterli 
seviyede olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Eğitim, Beden Eğitimi, Spor

Abstract: Objective: The aim of this research is to analyze the edu-
cational use of social networks by the students studying in Inonu Uni-
versity School of Physical Education and Sports. Method: The scale 
of the educational goals of social media developed by Mazman (2009) 
has been used in terms of collecting data. Findings: No statistically 
significant differences has been found between the students’ purpose 
of using social media by the variables of gender, age, department and 
class (p>0.05). When the relationship of the educational goals of social 
media has been examined by the social media usage, the statistically 
significant difference has been found between the educational goals of 
social media and the duration of visiting social media and frequency of 
using social media (p<0.05). The “communication” perception scores 
and “cooperation” perception scores of students who use social media a 
few times a year are higher than other groups. The perception scores of 
those using social media couple times a month on “source and material 
sharing” are higher than other groups. The “educational” perception 
scores of group who are not using social media are quite low. The 
“communication” and “cooperation” perception scores of group who 
are using the social media more than 6 hours are higher.  In addition, 
it has been found that the “source and material sharing” perception 
scores of students who are using social media 1-3 hours are higher than 
other groups. Conclusion: Today, the use of the internet has become 
indispensable for the easy access of students to information. It has been 
concluded that the variables of gender, age, department to be studied 
and class don’t affect the educational use of social media; the main 
purpose of the students using social media few times a year is commu-
nication and cooperation mostly and the material sharing is inadequate. 

Key Words: Social Media, Education, Physical Education, Sports
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GİRİŞ

21. yüzyılda teknoloji ve iletişimde meyda-
na gelen hızlı gelişmeler, bilgiye ulaşma ve 
onu en etkin şekilde kullanma ihtiyacını insan 
için vazgeçemeyeceği bir gereksinim ve gün-
delik yaşamının kaçınılmaz bir parçası hali-
ne getirmiştir. Günümüz dünyasında bilgiye 
ulaşmanın en hızlı ve pratik yolu şüphesiz ki 
internettir. İnternet, dünya üzerinde sadece 
milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir 
ağ olmayıp aynı zamanda milyonlarca insanı, 
binlerce sosyal grubu da bağlayan bir ortam 
olmakla birlikte sürekli büyümekte ve geliş-
mektedir (Tektaş, 2014: 851-870).

Bireylerin sınırları belirlenmiş bir sistem 
içinde halka yarı/açık profil oluşturmasına, 
bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların liste-
sini açıkça vermesine, bu diğer kullanıcıların 
sistemdeki listelenmiş bağlantılarını görme-
sine ve aralarında gezmesine izin veren web 
tabanlı hizmetlerin tümüne Sosyal Ağlar den-
mektedir (Büyükşener, 2009). Sosyal med-
ya ise insanları bir araya getiren, topluluklar 
oluşturmasını sağlayan, kullanıcıların oluştur-
duğu, üzerinde tartıştığı ve değiştirebileceği 
içerikler oluşturmasını ve birbirleriyle kolay 
bir şekilde paylaşmasını sağlayan etkileşimli 
web aracı olarak tanımlanabilir (Kietzmann 
ark., 2011).

Literatüre göre sosyal medya, içeriğin bir-
likte yaratılmasında yeni olanaklar sağlayan 

uygulamalar (bloglar, vikiler, Flickr, Twitter) 
(Verdegem, 2011: 28-38), başlangıçta sosyal 
iletişim aracı olarak kullanılan ancak artık gü-
nümüzde kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sun-
makta olan facebook gibi sosyal ağlar (Kork-
maz vd., 2014), ilinti ve beğenilerin paylaşımı 
(Amazon, del.icio.us, Google Pagerank), bağ-
lantı (wifi paylaşımı) ve kolektif zeka (Web 
2.0) gibi web tabanlı, açık ve kullanıcı dostu 
uygulamalardan oluşmaktadır (Verdegem, 
2011: 28-38).

Lerman’a (2007) göre sosyal medya unsurla-
rının ortak özellikleri arasında; kullanıcıları-
nın çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabil-
mesi ve bu içeriklere katkıda bulunabilmeleri, 
bu içerikleri etiketleyebilmeleri, oylayabil-
meleri, değerlendirebilmeleri, katılım ve geri-
bildirimi mümkün kılarak, ortak ilgilere sahip 
toplulukları bir araya toplayabilmeleri ve ağ-
lar oluşturabilmeleri bulunmaktadır.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal ağlar 
aracılığıyla basit adımları takip ederek eğitim 
amaçlı bir topluluk oluşturması, kendi arala-
rında paylaşımları gerçekleştirmeleri, iletişim 
ve dönüt alabilmeleri kolaylıkla yapılabil-
mektedir. Sosyal ağ siteleri ayrıca öğrenim 
ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi 
materyallerle zenginleştirerek öğrencilerin 
öğrenme sürecini desteklenmesi ve öğretme-
nin öğretim ve değerlendirme sürecine destek 
olması gibi imkanları da sağlamaktadır (Pol-
lara ve Zhu, 2011).  
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Sosyal ağların eğitim ortamlarındaki işlevsel-
liğine ilişkin araştırma sonuçları, sosyal ağ-
ların öğretmen, yönetici ve diğer okul men-
supları tarafından etkin bir şekilde kullanıl-
dığını göstermektedir. Bulunduğu çevreden 
etkilenen ve aynı oranda çevresini etkileyen 
ve şekillendiren okullarda sosyal ağlarla sağ-
lanan etkileşim, okul mensuplarını dolayısıy-
la toplumu daha aktif bir katılımcılığa sevk 
ettiği söylenebilir. Bunun yanında eğitimsel 
amaçları gerçekleştirmek için sosyal ağların 
kullanımı, okul yönetimi, öğretmen ve öğren-
ciler arasında sağladığı eş güdümün ve bilgi 
paylaşımının, varılmak istenen amaçları ger-
çekleştirme noktasında olumlu katkısının ol-
duğu bir gerçektir (Özmen ve ark. 2011).

Yaros (2011)’a göre sosyal medya destekli 
eğitimin en temel özelliklerinden biri, gele-
neksel eğitim sistemindeki öğrenci - öğret-
men etkileşimlerini artırarak, dijital araçları 
kullanıp bir araya getirerek toplamasıdır. Bu 
araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri-
nin sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanım 
amaçlarının bazı demografik değişkenlerle 
karşılaştırılmasıdır.

MATERYAL ve METOT

Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eği-
tim-öğretimlerine devam eden 852 öğrenci 
oluştururken örneklemini ise İnönü Üniversi-

tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 
eğitim-öğretimlerine devam eden 550 öğren-
ci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak Mazman (2009) tarafından ge-
liştirilen sosyal medyanın eğitsel kullanımı 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa 
ile hesaplanan güvenirlik katsayısını 0,938 
olarak hesaplamıştır. Yapılan araştırma son-
rasında ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik ana-
lizi tekrarlanmıştır. Sosyal medyanın eğitsel 
kullanımı ölçeğindeki 11 maddenin genel gü-
venirliği α=0,881 olarak bulunmuştur. Yapı-
lan Kmo ve Barlett analizi sonucunda KMO 
değerinin 0,906 olarak Barlett değerinin ise 
0,05 den küçük olduğu ve faktör analizinin 
yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi 
sonucunda toplam varyansı %64,282 olan 3 
faktör oluşmuştur. “İletişim” faktörünü oluş-
turan 6 maddenin güvenirliği α=0,817 olarak 
bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında % 
46,23 varyans oranı elde edilmiştir. “İşbir-
liği ”faktörünü oluşturan 3 maddenin güve-
nirliği α=0,807 olarak bulunmuştur. Faktör 
analizi yapıldığında % 10,13 varyans oranı 
elde edilmiştir. “Kaynak/materyal Paylaşımı” 
faktörünü oluşturan 2 maddenin güvenirliği 
α=0,757 olarak bulunmuştur. Faktör analizi 
yapıldığında % 7,92 varyans oranı edilmiştir. 
Verilerin analizi SPSS paket programı yardı-
mıyla yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesin-
de frekans ve yüzde istatistiklerinin yanı sıra 
ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla t testi ve 
ANOVA testi yapılmıştır.
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BULGULAR

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular

Frekans %

Cinsiyet 

Kadın 170 30,9

Erkek 380 69,1

Yaş 

17-19 59 10,7

20-22 251 45,6

23-25 202 36,7

26 ve üzeri 38 6,9

Okunulan Bölüm 138 25,1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 126 22,9

Spor Yöneticiliği Bölümü 143 26,0

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 143 26,0

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 
Bölümü

138 25,1

Sınıf 151 27,5

1 128 23,3

2 131 23,8

3 140 25,5

4 151 27,5

Tablo 1 de katılımcıların %69,1’erkek ve 
%30,9’u kızdır. Katılımcıların %45,6’sı 20-
22 yaşında, %26’sı Engellilerde Egzersiz ve 
Spor Eğitimi Bölümü okumakta ve %27,5’i 
1.sınıf öğrencisidir.
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Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı  
Kullanım Amacı İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Materyal 
Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Cinsiyet 

Kadın 20,46±5,31 10,70±2,81 7,34±2,07

Erkek 19,59±5,40 10,37±2,68 7,1±1,94

t 1,732 1,301 1,209

p 0,084 0,194 0,227

Tablo 2 de sosyal medya sitelerini kullanım 
amacı cinsiyet değişkenine göre incelendi-

ğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bu-
lunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 3. Yaş Değişkenine Göre Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanım Amacı İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Materyal 
Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Yaş 

17-19 21,03±5,27 10,76±2,49 7,67±1,80

20-22 19,58±5,46 10,46±2,74 7,04±2,07

23-25 20,02±5,27 10,36±2,69 7,12±1,95

26 ve üzeri 19,07±5,53 10,76±3,13 7,68±1,66

F 1,424 0,477 2,411

p 0,235 0,698 0,666

Tablo 3 de sosyal medya sitelerini eğitsel kul-
lanım amacı yaş değişkenine göre incelendi-

ğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bu-
lunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 4. Okunulan Bölüm Değişkenine Göre Sosyal Medya Eğitsel Amaçlı  
Kullanım İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Mater-
yal Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Okunulan Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor Öğret-
menliği

19,21±6,04 10,33±3,00 7,19±2,12

Spor Yöneticiliği Bölümü 20,74±4,85 10,79±2,57 7,27±1,92

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 19,28±5,04 10,35±2,48 6,98±1,87

Engellilerde Egzersiz ve Spor 
Eğitimi Bölümü

20,28±5,34 10,46±2,80 7,30±2,01

F 2,557 0,788 0,734

P 0,055 0,501 0,532

Tablo 4 de sosyal medya sitelerini eğitsel 
kullanım amacı okunulan bölüm değişkenine 

göre incelendiğinde istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 5. Sınıf Değişkenine Göre Sosyal Medya Eğitsel Amaçlı Kullanım Amacı İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Mater-
yal Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sınıf

1 20,63±5,41 10,74±2,71 7,31±1,98

2 19,78±5,61 10,50±2,80 7,13±2,08

3 20,03±5,02 10,58±2,70 7,24±2,08

4 18,97±5,39 10,07±2,65 7,05±1,80

F 2,273 1,592 0,474

p 0,079 0,190 0,701



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z10

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z10

ID: 421 K: 473
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

7

Tablo 5 de sosyal medya sitelerini eğitsel kul-
lanım amacı sınıf değişkenine göre incelen-

diğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 6. Sosyal Medya Kullanım Sıklığına Göre Sosyal Medya Eğitsel Amaçlı Kullanım 
İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Mater-
yal Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sosyal Medya Kullanım Sıklığı

Günde birkaç kez 20,62±5,05 10,75±2,58 7,37±1,88

Günde bir defa 18,52±4,66 9,98±2,59 6,85±1,84

Haftada birkaç defa 18,46±7,04 10,62±2,47 7,21±1,87

Ayda birkaç defa 21,25±6,56 11,37±3,66 7,87±2,64

Yılda birkaç defa 22,33±4,16 11,66±3,21 7,33±1,52

Kullanmıyorum 12,86±4,89 7,32±3,23 5,20±2,72

F 12,067 9,012 6,731

p 0,000 0,000 0,000

Tablo 6 da sosyal medya kullanım sıklığına 
göre sosyal medya eğitsel amaçlı kullanım 
ilişkisi incelendiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Yılda 
birkaç kez sosyal medya kullananların “ile-
tişim” algı puanları (22,33±4,16) ve “işbirli-
ği” algı puanları (11,66±3,21) diğer gruplara 
göre daha yüksektir. Bu durum sosyal med-
yayı yılda birkaç defa kullanan grubun sos-

yal medya kullanımındaki temel amaçlarının 
iletişim ve işbirliği olduğunu göstermektedir. 
Ayda birkaç defa sosyal medya kullananların 
“kaynak ve materyal paylaşımı”  algı puan-
ları (7,87±2,64) diğer gruplara göre daha 
yüksektir. Bununla beraber sosyal medya 
kullanmayan grubun sosyal medyayı eğitim 
amaçlı kullanımına yönelik algıları oldukça 
düşüktür.
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Tablo 7. Sosyal Medya Sitelerinde Kalma Sürelerine Göre Sosyal Medya Eğitsel Amaçlı 
Kullanım Amacı İlişkisi

İletişim İşbirliği Kaynak ve Mater-
yal Paylaşımı

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sosyal Medya sitelerinde kalma 
süreleri

15 dakikadan az 18,22±5,82 9,82±2,90 6,93±2,17

Yaklaşık yarım saat 19,71±4,82 9,97±2,45 6,82±1,86

Yaklaşık 1 saat 19,70±4,12 10,52±2,65 7,16±1,96

1-3 saat 21,75±5,38 11,58±2,45 7,85±1,71

3-6 saat 21,75±3,78 11,33±2,12 7,68±1,49

6 saatten fazla 22,28±7,15 11,77±2,87 7,63±2,19

F 7,643 8,425 4,444

p 0,000 0,000 0,000

Tablo 7 de sosyal medya sitelerinde kalma sü-
resine göre sosyal medya eğitsel amaçlı kulla-
nım ilişkisi incelendiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Sosyal 
medyada 6 saatten fazla kalanların “iletişim” 
algı puanları (22,28±7,15) ve “işbirliği”  algı 
puanları (11,77±2,87) diğer gruplara göre 
daha yüksektir. Bununla beraber 1-3 saat sos-
yal medyada kalan öğrencilerin “kaynak ve 
materyal paylaşımı”algı puanları (7,85±1,71) 
diğer gruplara göre daha yüksektir.

SONUÇ

Tablo 2 de sosyal medya sitelerini eğitsel 
kullanım amacı cinsiyet değişkenine göre in-

celendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık bulunmamıştır (p>0,05). Uysal (2013), 
Aslanyürek ve ark. (2015),  Baran ve Ata 
(2013), Pamuk (2007), Timur ve ark. (2013: 
165-174)’nın araştırma sonuçları çalışmamız 
sonuçları ile paralellik göstermektedir. Teke 
(2015)’ye göre teknolojik gelişmelerin haya-
tın her alanını etkilediği günümüzde kadın ve 
erkeğin yeni bir gelişmeyi takip etme şansı da 
neredeyse eşitlenmiştir. Özellikle gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde internet, sosyal ağ 
ve mobil uygulamaların da etkisiyle önceden 
erkeklerin daha çok dikkatini çeken teknolo-
jik gelişmeler artık kadınların da hayatlarında 
vazgeçilmez bir yere sahiptir. Günümüzde 
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erkek ve kadınların herhangi bir internet si-
tesine istediği an, istediği yerde ulaşma şansı 
neredeyse eşittir.

Tablo 3 de sosyal medya sitelerini eğitsel kul-
lanım amacı yaş değişkenine göre incelendi-
ğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bu-
lunmamıştır (p>0,05).  Menteşe (2013) öğret-
men ve yöneticilere, Argın (2013) ortaokul ve 
lise öğrencilerine, Ökte (2014) ise öğrenciler 
üzerine yapmış olduğu çalışma sonuçları ile 
araştırmamız bulguları farklılık göstermekte-
dir. 

Tablo 4 de sosyal medya sitelerini eğitsel 
kullanım amacı okunulan bölüm değişkenine 
göre incelendiğinde istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Diker 
ve Uçar (2016: 376-386), Akkoyunlu ve Kur-
banoğlu (2003: 1-10)’nun araştırma sonuçları 
ile bulgularımız benzerlik göstermektedir. Bu 
araştırma için okunulan bölüm değişkeninin 
sosyal ağ sitelerini eğitsel kullanım amacında 
etken olmadığı sonucunda ulaşılmıştır.

Tablo 5 de sosyal medya sitelerini eğitsel kul-
lanım amacı sınıf değişkenine göre incelen-
diğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamıştır (p>0,05). Ada, Çiçek ve Kay-
nakyeşil (2012),  Bedir (2016), Teke (2015) 
ile Tuncer ve Tanaş (2011)’ın yapmış olduğu 
araştırma sonuçları ve bulgularımız birbirini 
destekler niteliktedir.

Tablo 6 da sosyal medya kullanım sıklığına 
göre sosyal medya eğitsel amaçlı kullanım 
ilişkisi incelendiğinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Yılda 
birkaç kez sosyal medya kullananların “ile-
tişim” algı puanları (22,33±4,16) ve “işbirli-
ği” algı puanları (11,66±3,21) diğer gruplara 
göre daha yüksektir. Bu durum sosyal med-
yayı yılda birkaç defa kullanan grubun sos-
yal medya kullanımındaki temel amaçlarının 
iletişim ve işbirliği olduğunu göstermektedir. 
Ayda birkaç defa sosyal medya kullananların 
“kaynak ve materyal paylaşımı”  algı puan-
ları (7,87±2,64) diğer gruplara göre daha 
yüksektir. Bununla beraber sosyal medya 
kullanmayan grubun sosyal medyayı eğitim 
amaçlı kullanımına yönelik algıları oldukça 
düşüktür. Argın (2013), Topal (2013), Akçay 
(2011), Gökçearslan ve Günbatar (2012: 10-
24)’ın araştırma sonuçları ile bulgularımız 
benzerlik göstermektedir.

Tablo 7 de sosyal medya sitelerinde kalma 
süresine göre sosyal medya eğitsel amaçlı 
kullanım ilişkisi incelendiğinde istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). 
Sosyal medyada 6 saatten fazla kalanların 
“iletişim” algı puanları (22,28±7,15) ve “iş-
birliği”  algı puanları (11,77±2,87) diğer 
gruplara göre daha yüksektir. Bununla be-
raber 1-3 saat sosyal medyada kalan öğren-
cilerin “kaynak ve materyal paylaşımı” algı 
puanları (7,85±1,71) diğer gruplara göre 
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daha yüksektir. Bostancı (2010), Söylemez 
(2013), Aşkar ve Umay (2001: 1-8), Filiz ve 
ark.(2014), Tuncer ve Aytaç (2012)  ile Kaya 
(2011) ’ın yapmış olduğu araştırma sonuçları 
bulgularımızı destekler niteliktedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: With the constant progress of computer technology, the use of the internet is 
almost everywhere, so that when people are idle they have an opportunity to spend time or get 
instant access to the news they want to reach via internet. Today, one of the easiest and fastest 
ways to reach educational research is the use of websites. Hundreds of social media sites among 
the websites, which are increasing day by day, are a tool for reaching educational research. Soci-
al media websites are tools that provide new friendships, help people find their existing friends, 
communicate with them, share photos and videos and conduct educational work on specific 
topics. Objective: The aim of this research is to analyze the educational use of social networks 
by the students studying in Inonu University School of Physical Education and Sports. Met-
hod:  While the research population is composed of 852 students studying in Inonu University 
School of Physical Education and Sports, a total of 550 students studying in Inonu University 
School of Physical Education and Sports constitute the sample. Educational use of social me-
dia scale developed by Mazman (2009) as a data collection tool has been used in the research. 
0.938 value has been determined as the reliability coefficient of the scale calculated with Cron-
bach Alpha. The reliability and validity analysis of the scale has been repeated following the 
research. General reliability of 11 items in the educational use of social media scale has been 
found to be α=0.881. Following the KMO and Barlett analysis, it has been concluded that KMO 
value is 0.906 and Barlett value is smaller than 0.05 and the factor analysis can be conducted. 
3 factors have been formed with a total variance of 64.282% after the factor analysis. α=0.817 
value has been determined as the reliability of 6 items constituting the “communication” factor. 
46.23% variance rate has been obtained after the factor analysis.  The reliability of 3 items cons-
tituting the “cooperation” factor has been found to be α=0.807. 10.13% variance rate has been 
obtained after the factor analysis. α=0.757 value has been determined to be the reliability of 2 
items constituting the “Source/material sharing” factor. 7.92% variance rate has been obtained 
following the performance of factor analysis. Data analysis has been carried out with SPSS 
package program. In addition to the frequency and percentage statistics, t test and ANOVA test 
have been conducted with the purpose of determining the relations in data analysis. Results: 
When students’ goals of social media have been examined by gender, age, department and class 
variables, the statistically significant differences have not been found (p>0,005). When the rela-
tionship of the educational goals of social media has been examined by the social media usage, 
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the statistically significant difference has been found between the educational goals of social 
media and the frequency of social media usage and duration of using social media (p<0.05) The 
“communication” perception scores and “cooperation” perception scores of students who are 
using social media a few times a year are higher than other groups. In this case, it shows that 
the main purpose of group using the social media a few times a year is “communication” and 
“cooperation”. The “source and material sharing” perception scores of group using the social 
media a few times a month are higher than other groups. On the other hand, the “educational” 
perception scores of group not using social media are quite low.  The “communication” and 
“cooperation” perception scores of group using the social media more than 6 hours are higher.  
In addition, it has been found that the “source and material sharing” perception scores of group 
using social media 1-3 hours are higher than other groups. Conclusion: Today, the use of the 
internet has become indispensable for the easy access of students to information. It has been 
concluded that the variables of gender, age, department to be studied and class don’t affect the 
educational use of social media; the main purpose of the students using social media few times 
a year is communication and cooperation mostly and the material sharing is inadequate. It is 
necessary for the students to be guided and educated in order to keep the source and material 
sharing of the students at the upper level and to increase the usage for education in the social 
media by teachers. If the social media sites, which have become an integral part of the lives of 
thousands of learners, are used consciously, there are positive effects such as allowing students 
to create groups and share the course-related information for free and easily. However, it sho-
uld be remembered that there are some negative sides. Recently, it is said that especially young 
people and university students use social media very intensely and that they cannot take time 
to friends, family or courses in their surroundings, this causes sleep deprivation in individuals, 
decrease in education life and lead to psychological disturbances. We can say that some social 
media sites cause loss of moral values, embarrassment is removed, they influence the daily life 
style of people, most of the sites are far from objectivity, some people unrealistically introduce 
personal information and photographs in the virtual environment and people reduce mutual face 
to face communication. Due to such problems, a number of measures regarding the use of social 
media sites should be passed on quickly. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ (1)

ANALYSIS ON THE GOAL OF STUDENTS STUDYING IN SCHOOL OF 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TO USE SOCIAL NETWORKS
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 
sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının incelenme-
sidir. Yöntem: Araştırmada Karal ve Kokoç (2010)  
tarafından geliştirilen sosyal ağ siteleri kullanım amacı 
ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sosyal 
medya sitelerini kullanım amacı cinsiyet, yaş ve sınıf 
değişkenlerine göre incelendiğinde aralarında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
Bununla beraber okunulan bölüm ile sosyal medya 
sitelerini kullanım amacı ölçeğinin “sosyal etkileşim 
ve iletişim amaçlı” ve “eğitim amaçlı” alt boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur 
(p<0,05). Sosyal medya kullanım sıklığı ve sosyal 
medya sitelerinde kalma süresi ile sosyal medya sitele-
rini kullanım amacı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık mevcuttur (p<0,05). Engellilerde Egzersiz ve 
Spor Eğitimi Bölümünde okuyan öğrenciler sosyal 
medyayı daha etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. 
Sonuç: Öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanım 
amacı cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre sosyal 
ağ sitelerini kullanmada etken olmadığı, öğrencile-
rin çoğunluğu sosyal medyayı her gün kullanmakla 
beraber kullanım süreleri fazla olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, İnternet, Beden 
Eğitimi, Spor

Abstract: Objective: The purpose of this research is 
to analyze the goals of students in Inonu University 
School of Physical Education and Sports to use social 
networks. Method: The scale of the goals of social 
networks developed by Karal and Kokoç (2010) has 
been used in the research.  Findings: When the goals 
of students to use social media have been examined by 
the variables of gender, age and class, no statistically 
significant differences haven’t been found (p>0.05). In 
addition, there are statistically significant differences 
found between the department studied and the sub-
dimensions of “for social interaction and communica-
tion” and “for education” of the scale of the goals of 
social networks (p<0.05). There is a statistically signi-
ficant difference between the frequency of social media 
usage, duration of staying in social media and goals of 
using social media (p<0.05). For the handicapped, the 
students studying in the Department of Exercise and 
Sports Education use the social media more effectively. 
Conclusion: It has been concluded that the purpose of 
students to use social media websites isn’t effective 
on the variables of gender, age and class; most of the 
students use social media every day and the duration of 
use isn’t so long.

Key Words: Social Networks, Internet, Physical Edu-
cation, Sports

(1)  Sorumlu Yazar: Özgür KARATAŞ, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya / Tür-
kiye, ozgur.karatas@inonu.edu.tr, Geliş Tarihi / Received: 06.07.2017, Kabul Tarihi / Accepted: 03.12. 2017, 
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research - Application), Etik Kurul Raporu: Yok 
– None of Ethics Committee

Doi: 10.17361/UHIVE.2017.4.8

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
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z10

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z10

ID: 422 K: 473
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

17

GİRİŞ

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri ışı-
ğında birçok farklı alanda dönüşümler mey-
dana geldiği gibi, sosyal yaşamı ve ortamı, 
sosyal iletişimi, sosyal ilişkileri kapsayan bir 
sosyal dönüşüm de yaşanmaktadır. Yaşanma-
ya devam eden bu dönüşüm teknolojiyi ve 
teknoloji kullanımını da etkilemektedir (Çok-
lar, 2010). Her geçen gün gelişen bilgi ve ileti-
şim teknolojisindeki gelişmeler interneti gün-
lük yaşamın vazgeçilmezleri arasına almıştır. 
İnternet ortamında, kullanıcıların kendilerini 
tanımlayarak her kültürden farklı kullanıcı 
ile iletişime geçtiği, bunun yanında normal 
sosyal yaşamda kullanılan jest ve mimik ha-
reketlerini simgeleyen sembollerle duygu ve 
düşüncelerini sanal olarak ifade ettiği, bu şe-
kilde sosyal iletişim kurduğu ortamlar “sosyal 
ağ” olarak tanımlanmaktadır (Tektaş, 2014). 
Sosyal ağlar toplum ve toplum üyeleri arasın-
daki iletişimi kolaylaştırdığından beri, “sanal 
ağlar” olarak da adlandırılmaktadır (Nelson 
ark., 2013).

Karal ve Kokoç (2010)’a göre, sosyal etkile-
şimi, işbirliğini ve paylaşımı ön planda tutan 
Web 2.0 teknolojilerinin gelişimiyle birlikte 
günümüzde daha farklı internet platformları 
kullanılmaya başlanmıştır ve ilgili platform-
lardan birisi de, Web 2.0 teknolojisinin önem-
li bileşenlerinden ve en popüler paylaşım or-
tamlarından biri olarak kabul edilen sosyal 
ağ siteleridir. Günümüzde toplumun geneli 

tarafından büyük bir kullanım oranına kavu-
şan sosyal ağlar, iletişim alışkanlıklarımızı ve 
buna bağlı olarak yaşam tarzlarımız değiştirir 
hale gelmiştir.

Sosyal ağ siteleri, özellikle üniversite öğren-
cileri arasında popülerliğini artırıp yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağların çoklu 
kullanıma açık olması, sürekli olarak güncel-
lenmesi, geniş topluluklarla sanal paylaşıma 
olanak sağlaması, mobil cihazlar aracılığıyla 
kolay ulaşılması, interaktif bir ortam olması, 
grup oluşturarak bilgi alışverişini sağlamak 
olmak üzere üniversite öğrencilerine geniş 
olanaklar tanıması eğitim-öğretim süreçlerini 
etkin, yaratıcı, işbirlikçi öğrenme ile destek-
lemelerini sağlamaktadır (Kaya ve ark., 2015)

Öğrencilerin internet kullanımları incelendi-
ğinde bloglar, podcast’ler, vikiler, Facebook 
ve MySpace gibi sosyal ağ siteleri, sanal dün-
yalar, video ve fotoğraf paylaşım siteleri gibi 
Web 2.0 teknolojilerini yoğun bir şekilde kul-
landıkları görülmektedir. (Munoz ve Towner, 
2009). Tüm sosyal paylaşım ağlarında var 
olan bu nitelikleri aşağıdaki şekilde sıralaya-
bilmek mümkündür (Kim ve ark., 2010):

Kişisel profil oluşturma: Kullanıcılar sos-
yal paylaşım ağlarında kendilerine özgü olan 
bilgiler eşliğinde açık ya da kapalı profiller 
oluşturabilmekte ve çeşitli gruplara üye ola-
bilmektedir. 
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Çevrimiçi bağlantı kurma: Kullanıcılar üye 
olduktan sonra, diğer üyelerle bağlantı kura-
bilmekte ve sanal ortamda bir arada buluna-
bilmektedir. 

Çevrimiçi gruplara katılma: Facebook, 
Linkedin, MySpace gibi sosyal paylaşım ağ-
ları aracılığıyla çevrimiçi gruplar oluşturmak 
ve diğer kullanıcıları bu gruplara davet ede-
bilmek mümkündür. 

Çevrimiçi bağlantılarla iletişim kurma: 
Sosyal paylaşım ağlarında kullanıcılar birbir-
leriyle karşılıklı olarak diyalog kurabilmekte; 
yazılı ve görsel mesajlar gönderebilmektedir. 
Aynı şekilde sesli ve görüntülü görüşebilme 
imkânı da bulunmaktadır. 

Kullanıcıların oluşturduğu içeriği paylaş-
ma: Sosyal paylaşım ağları aracılığıyla ses, 
görüntü ve veri içerikleri diğer kullanıcılarla 
karşılıklı olarak paylaşılabilmektedir. Bu sa-
yede etkileşim imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Kullanıcıların fikir ve yorumda bulunabil-
mesi: Sosyal medyada paylaşılan içeriklere 
diğer kullanıcılar fikir ve yorumlarıyla katkı-
da bulunabilmekte; böylelikle daha özgür bir 
ortam oluşmaktadır. 

Bilgi edinme: Sosyal paylaşım ağlarında kul-
lanıcılar gerek ülke, gerekse de dünya günde-
mine dair bilgi sahibi olabilmekte; haberlere 
daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. 

Kullanıcıların sitede tutulması: Sosyal 
paylaşım ağlarında kullanıcıları daha uzun 
süre tutabilmek adına çeşitli uygulamalar su-
nulmaktadır. Böylelikle kullanıcılar sosyal 
medyada daha fazla vakit geçirmektedir. 

Bu araştırmanın amacı İnönü Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğren-
cilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaç-
larının bazı demografik değişkenlerle karşı-
laştırılmasıdır.

MATEYAL ve METOT

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğ-
retim yılı İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulunda eğitim-öğretimle-
rine devam eden 852 öğrenci oluştururken 
örneklemini ise İnönü Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim-öğ-
retimlerine devam eden 550 öğrenci oluştur-
maktadır. Araştırmada Karal ve Kokoç (2010)  
tarafından geliştirilen sosyal ağ siteleri kul-
lanım amacı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 3 
faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler sırasıyla 
“sosyal etkileşim- iletişim amaçlı kullanım”, 
“tanıma ve tanınma amaçlı kullanım” ve “eği-
tim amaçlı kullanım” olarak adlandırılmıştır. 
Ölçek, 5’li Likert tipi ölçekleme kullanılarak 
hazırlanmıştır. Ölçekteki maddeler “1=Hiç 
Katılmıyorum” ve “5=Tamamen Katılıyo-
rum” arasında 1’den 5’e kadar derecelendi-
rilmiştir. Sosyal ağ siteleri kullanım amacı 
ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0.83 ola-
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rak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirliği 
katsayısı ise 0.91 olarak hesaplanmıştır (Ka-
ral ve Kokoç, 2010). Veri analizi SPSS paket 
programı yardımıyla yapılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde frekans ve yüzde istatis-
tiklerinin yanı sıra ilişkilerin tespit edilmesi 
amacıyla t testi ve ANOVA testi yapılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular

Frekans %

Cinsiyet 

Kız 170 30,9

Erkek 380 69,1

Yaş 

17-19 59 10,7

20-22 251 45,6

23-25 202 36,7

26 ve üzeri 38 6,9

Okunulan Bölüm 138 25,1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 126 22,9

Spor Yöneticiliği Bölümü 143 26,0

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 143 26,0

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi 
Bölümü

138 25,1

Sınıf 151 27,5

1 128 23,3

2 131 23,8

3 140 25,5

4 151 27,5

Tablo 1 de katılımcıların %69,1’erkek ve 
%30,9’u kızdır. Katılımcıların %45,6’sı 20-
22 yaşında, %26’sı Engellilerde Egzersiz ve 

Spor Eğitimi Bölümü okumakta ve %27,5’i 
1.sınıf öğrencisidir.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z10

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z10

ID: 422 K: 473
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

20

Tablo 2. Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımın Sıklığı ve Sosyal Ağ Sitelerinde Kalma Süresi 
İlişkin Bulgular

Frekans %

Sosyal Ağ Kullanım Sıklığı

Günde birkaç kez 396 72,0

Günde bir defa 89 16,2

Haftada birkaç defa 29 5,3

Ayda birkaç defa 8 1,5

Yılda birkaç defa 3 0,5

Kullanmıyorum 25 4,5

Sosyal Ağ Sitelerinde Kalma Süresi

15 dakikadan az 169 30,7

Yaklaşık yarım saat 130 23,6

Yaklaşık 1 saat 93 16,9

1-3 saat 106 19,3

3-6 saat 30 5,5

6 saatten fazla 22 4,0

Tablo 2 de katılımcıların %72’si günde birkaç 
kez sosyal ağ kullarken yalnızca %4,5’i hiç 
sosyal ağ kullanmamaktadır. Bununla beraber 
%30,7’si günde 15 dakikadan az ve %23,6’sı 

günde yarım saatten az sosyal ağ kullanmak-
tadır. Katılımcıların çoğunluğu sosyal ağ site-
lerini her gün kullanmakla beraber kullanım 
süreleri fazla değildir.
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Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amacı İlişkisi

Sosyal
Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Cinsiyet 

Kız 23,19±6,80 8,88±2,73 8,59±2,83

Erkek 23,02±6,83 9,23±2,59 8,54±2,78

t 0,266 1,456 0,172

p 0,790 0,146 0,864

Tablo 3 de sosyal ağ sitelerini kullanım ama-
cı cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunma-
mıştır (p>0,05). 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amacı İlişkisi

Sosyal
Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Yaş 

17-19 22,45±6,61 9,69±2,35 8,68±3,08

20-22 22,92±7,03 9,01±2,60 8,2±2,90

23-25 23,81±6,79 9,18±2,77 8,84±2,65

26 ve üzeri 21,10±5,38 8,68±2,53 8,50±2,26

F 2,038 1,455 1,310

p 0,108 0,226 0,270

Tablo 4 de sosyal ağ sitelerini kullanım amacı 
yaş değişkenine göre incelendiğinde istatis-

tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05).
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Tablo 5. Okunulan Bölüm Değişkenine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amacı İlişkisi

Sosyal
Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Okunulan Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen-
liği

23,12±7,30 9,20±2,89 8,42±3,19

Spor Yöneticiliği Bölümü 22,79±6,57 9,21±2,41 8,55±2,44

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 22,06±6,16 8,71±2,47 8,05±2,64

Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğiti-
mi Bölümü

24,30±7,06 9,39±2,70 9,21±2,74

F 2,615 1,756 4,264

p 0,049 0,154 0,005

Tablo 5 de okunulan bölüm ile sosyal ağ site-
lerini kullanım amacı ölçeğinin “sosyal etki-
leşim ve iletişim amaçlı” ve “eğitim amaçlı” 
alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Engelli-

lerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü’nde 
okuyan öğrencilerin “sosyal etkileşim ve ile-
tişim amaçlı” algı puanları (24,30±7,06) ve 
“eğitim amaçlı” algı puanları (9,21±2,74) di-
ğer gruplara göre daha yüksektir. 

Tablo 6. Sınıf Değişkenine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amacı İlişkisi

Sosyal Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sınıf

1 22,85±7,02 9,38±2,53 8,51±3,08

2 23,14±6,43 9,26±2,45 8,47±2,66

3 23,31±6,97 9,09±2,69 8,30±2,72

4 23,02±6,86 8,75±2,83 8,94±2,64

F 0,105 1,531 1,285

P 0,957 0,206 0,279
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Tablo 6 da sosyal ağ sitelerini kullanım amacı 
sınıf değişkenine göre incelendiğinde istatis-

tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05).

Tablo 7. Sosyal Ağ Kullanım Sıklığına Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amacı İlişkisi

Sosyal
Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sosyal Ağ Kullanım Sıklığı

Günde birkaç kez 24,10±6,30 9,59±2,38 8,85±2,70

Günde bir defa 21,77±5,79 8,47±2,37 8,31±2,67

Haftada birkaç defa 21,51±7,39 8,21±2,69 7,92±2,60

Ayda birkaç defa 21,75±10,23 9,00±3,11 8,87±3,18

Yılda birkaç defa 30,33±8,14 11,66±1,52 10,33±3,05

Kullanmıyorum 12,25±5,60 4,88±2,69 5,04±2,31

F 17,978 20,943 9,333

p 0,000 0,000 0,000

Tablo 7 de sosyal ağ sitelerini kullanım ama-
cı sosyal ağ kullanım sıklığına göre incelen-
diğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
mevcuttur (p<0,05). Yılda birkaç kez sos-
yal ağ kullanan “sosyal etkileşim ve iletişim 
amaçlı” algı puanları (30,33±8,14), “tanıma 
ve tanınma amaçlı” algı puanları (11,66±1,52) 
ve “eğitim amaçlı” algı puanları (10,33±3,05) 

diğer gruplara göre daha yüksektir. Bu durum 
sosyal ağı yılda birkaç defa kullanan grubun 
sosyal medyayı sadece belli amaçlar doğrul-
tusunda kullandıklarını göstermektedir. Bu-
nunla beraber sosyal ağ kullanmayan grubun 
sosyal ağı kullanımına yönelik algıları olduk-
ça düşüktür.
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Tablo 8. Sosyal Ağ Sitelerinde Kalma Sürelerine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım 
Amacı İlişkisi

Sosyal
Etkileşim ve
İletişim Amaçlı

Tanıma ve Tanınma 
Amaçlı 

Eğitim Amaçlı 

XOrt ± ss XOrt ± ss XOrt ± ss

Sosyal Ağ sitelerinde kalma 
süreleri

15 dakikadan az 20,30±6,97 8,37±2,84 7,79±2,85

Yaklaşık yarım saat 22,77±6,60 8,98±2,62 8,24±2,63

Yaklaşık 1 saat 23,85±5,60 9,11±2,29 9,00±2,46

1-3 saat 24,86±6,61 10,12±2,44 9,19±2,87

3-6 saat 25,67±5,93 9,70±2,08 8,81±2,78

6 saatten fazla 28,77±6,94 9,95±2,86 9,86±2,98

F 12,310 6,716 5,681

P 0,000 0,000 0,000

Tablo 8 de sosyal ağ sitelerini kullanım ama-
cı sosyal sğ sitelerinde kalma sürelerine göre 
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık mevcuttur (p<0,05). Sosyal ağda 6 
saatten fazla kalanların “sosyal etkileşim ve 
iletişim amaçlı” algı puanları (28,77±6,94) 
ve “eğitim amaçlı” algı puanları (9,86±2,98) 
diğer gruplara göre daha yüksektir. Bununla 
beraber 1-3 saat sosyal medyada kalan öğren-
cilerin “tanıma ve tanınma amaçlı” algı pu-
anları (10,12±2,44) diğer gruplara göre daha 
yüksektir.

SONUÇ

Tablo 3 de sosyal ağ sitelerini kullanım amacı 
cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış-
tır (p>0,05). Acet ve arkadaşlarının (2012: 
118-142) yaptıkları çalışmada ise bilgilenme 
(t= 4.737; p< .05) mo tivasyonu ve sosyal ka-
çış (U=53537, p<.05) motivasyonu ile katı-
lımcıların cinsiyeti arasında anlamlı bir fark-
lılaşma tespit edilmiştir. Buna göre erkekler, 
bayanlara göre interneti bir sosyal kaçış aracı 
olarak daha çok görmekte ve kullanmaktadır-
lar. Bayanlar ise internet kullanımın da bilgi-
lenme motivasyonuna erkeklerden daha çok 
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önem vermektedirler. Ada, Çiçek ve Kaynak-
yeşil (2012), Sırakaya (2011),  Bedir (2016), 
Argın (2013), Bostancı (2010) ’nın araştırma 
sonuçları çalışmamız sonuçları ile paralellik 
göstermektedir. Geçmişte ders içi ve ders dışı 
faaliyetlerde eğitsel amaçlı kullanılabilecek 
materyaller sınırlıyken, günümüzde bunun 
tam tersi bir durum yaşanmaktadır. Hemen 
her ilgi alanına göre internet siteleri, bloglar, 
sosyal ağ sitelerinde takip edilebilecek eğitsel 
gruplar sayesinde cinsiyet farkı olmaksızın 
her öğretmen ya da öğretmen adayı ihtiyaç 
duyduğu materyale ulaşabilmektedir (Teke, 
2015).

 Tablo 4 de sosyal ağ sitelerini kullanım amacı 
yaş değişkenine göre incelendiğinde istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(p>0,05). Acet ve arkadaşlarının (2012) çalış-
masında üniversite öğrencilerinin yaşa bağlı 
olarak internet kullanımında sosyal kaçış, 
eğlence, boş zaman ları değerlendirme, sosyal 
etkileşim ve chat ve ekonomik fayda faktör-
lerine verdikleri önemin farklılık gösterdiği, 
bilgilenme faktörüyle yaş arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Üniversite 
öğrencileri arasında 25 ve üzeri yaş grubunun 
diğer gruplara oranla interneti sosyal kaçış, 
ekonomik fayda, sosyal etkileşim ve chat, 
boş zamanları değerlendirme, bilgilenme ve 
eğlence aracı olarak daha çok görmekte ve 
kullanmakta oldukları sonucuna ulaşılmıştır 
(Acet vd., 2012: 118-142). Kurkcu ve Kurk-

cu (2016: 1-15), Aslanyürek ve ark. (2015),  
Tuncer ve Tanaş (2011:222-232)’ın araştırma 
sonuçları bulgularımızı destekler niteliktedir.  
Bu araştırma için yaş değişkeninin sosyal ağ 
sitelerini kullanım amacında etken olmadığı 
sonucunda ulaşılmıştır.

Tablo 5 de okunulan bölüm ile sosyal ağ site-
lerini kullanım amacı ölçeğinin “sosyal etki-
leşim ve iletişim amaçlı” ve “eğitim amaçlı” 
alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık mevcuttur (p<0,05). Engelli-
lerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünde 
okuyan öğrencilerin “sosyal etkileşim ve ile-
tişim amaçlı” algı puanları (24,30±7,06) ve 
“eğitim amaçlı” algı puanları (9,21±2,74) di-
ğer gruplara göre daha yüksektir. Engellilerde 
Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünde okuyan 
öğrenciler sosyal ağ sitelerini engelli öğrenci-
lerin daha iyi eğitim alabilmeleri adına daha 
etkin bir şekilde kullandıkları düşünülmekte-
dir. Aslanyürek ve ark. (2015),  Diker ve Uçar 
(2016), Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003: 
1-10), Teke (2015) ve Kaya (2011)’ın yapmış 
olduğu araştırma sonuçları ve bulgularımız 
örtüşmektedir.

Tablo 6 da sosyal ağ sitelerini kullanım amacı 
sınıf değişkenine göre incelendiğinde istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış-
tır (p>0,05). Yenilmez ve ark. (2011), Bedir 
(2016), Aslanyürek ve ark. (2015), Tuncer ve 
Tanaş (2011) ve Teke (2015)’nin araştırma 
sonuçları ile bulgularımız birbirini destekler 
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niteliktedir. Bu araştırma için sınıf değişke-
ninin sosyal ağ sitelerini kullanım amacında 
etken olmadığı sonucunda ulaşılmıştır.

Tablo 7 de sosyal ağ sitelerini kullanım ama-
cı sosyal ağ kullanım sıklığına göre incelen-
diğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
mevcuttur (p<0,05). Yılda birkaç kez sos-
yal ağ kullanan “sosyal etkileşim ve iletişim 
amaçlı” algı puanları (30,33±8,14), “tanıma 
ve tanınma amaçlı” algı puanları (11,66±1,52) 
ve “eğitim amaçlı” algı puanları (10,33±3,05) 
diğer gruplara göre daha yüksektir. Bu durum 
sosyal ağı yılda birkaç defa kullanan grubun 
sosyal medyayı sadece belli amaçlar doğrul-
tusunda kullandıklarını göstermektedir. Bu-
nunla beraber sosyal ağ kullanmayan grubun 
sosyal ağı kullanımına yönelik algıları olduk-
ça düşüktür. Alican ve Saban (2013: 1-14), 
Topal (2013) ile Thadani ve Cheung (2011)  
araştırma sonucu bulgularımızı destekler ni-
teliktedir. Ayrıca Gürgün ve İşman (2008)’ın 
yaptığı çalışmada interneti her gün kullanan 
öğrencilerle ayda bir kullan öğrenciler arasın-
da anlamlı bir farklılık olduğunu belirlemiştir. 

Tablo 8 de sosyal ağ sitelerini kullanım ama-
cı sosyal ağ sitelerinde kalma sürelerine göre 
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık mevcuttur (p<0,05). Sosyal ağda 6 
saatten fazla kalanların “sosyal etkileşim ve 
iletişim amaçlı” algı puanları (28,77±6,94) 
ve “eğitim amaçlı” algı puanları (9,86±2,98) 
diğer gruplara göre daha yüksektir. Bununla 

beraber 1-3 saat sosyal medyada kalan öğren-
cilerin “tanıma ve tanınma amaçlı” algı pu-
anları (10,12±2,44) diğer gruplara göre daha 
yüksektir. Filiz ve ark.,(2014: 17-28), Akçay 
(2011), Sırakaya (2011), Demiralay ve Ka-
radeniz (2010), Söylemez (2013), Balta ve 
Horzum (2008)’un yapmış olduğu araştırma 
sonuçları ve bulgularımız birbirini destekler 
niteliktedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Social network sites, which have an important place in our daily lives, have be-
come a part of life by increasing their numbers day by day. Social networks are generally com-
posed of photo and video sharing sites, blogs, wikis, social sites, virtual word and professional 
network sites. Among the most popular social networking sites are Facebook, Twitter, YouTube 
and Instagram. The reasons behind people’s use of social network sites are staying informed 
about the circle of friends, meeting people from different countries and cultures, socializing, 
making use of spare time, playing game and getting information and gathering groups on such 
topics as fun, culture, art, music and literature. The virtual world can bring young people and 
adults to the point of addiction without making gender discrimination. As many social networks 
are easy and free, this interest is raising and this increases the number of followers every pass-
ing day. Students use these websites for the purpose of sending personal message, interclass 
communication, chatting, making comments, playing games, creating groups for some courses, 
announcement of course activities and interacting with the lecturers. Objective: The purpose of 
this research is to analyze the goals of students in Inonu University School of Physical Educa-
tion and Sports to use social networks. Method: While the research population is composed of 
852 students studying in Inonu University School of Physical Education and Sports for 2016-
2017 academic year, a total of 550 students studying in Inonu University School of Physical 
Education and Sports constitute the sample. The scale of the goals of social networks developed 
by Karal and Kokoç (2010) has been used in the research. The scale is composed of 3 factors. 
These factors are named as “use for social interaction-communication”, “use for familiarization 
and recognition” and “use for education”. The scale has been prepared by using 5-point Likert 
type scale. The items in the scale have been graded from 1 to 5 as “1=Completely Disagree” 
and “5=Completely Agree”. 0.83 value has been found as Cronbach Alpha coefficient of the 
scale of the goals of social networks. Test-retest reliability coefficient has been found as 0.91 
(Karal and Kokoç, 2010). Data analysis has been conducted through SPSS package program. 
In addition to frequency and percentage statistics used in data analysis, t test and ANOVA test 
have been conducted in order to establish the relations. Results: When students’ goals of social 
media have been examined by gender, age and social class variables, the statistically significant 
differences have not been found (p>0.05). In addition, statistically significant difference has 
been found between the sub-dimensions of “social interaction and communication” and “edu-
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cational” goals of social media with department (p<0.05). When the relationship of the goals of 
social media has been examined by the social media usage, the statistically significant differ-
ence has been found between the goals of social media and the frequency of social media usage 
and persistency of social media (p<0.05). The majority of students use the social media daily 
but their exposure time isn’t long. In the handicapped, the students who are in the department of 
exercise and sports education use the social media more effectively. The “social interaction and 
communication” perception scores, “identification and recognition” perception scores and “ed-
ucational” perception scores of students using social media a few times a year are higher than 
other groups. In this case, it shows that the group using the social media a few times a year uses 
the social media only for certain purposes. Conclusion: We can define the social networking 
sites as a virtual world where statesmen, public institutions and organizations, athletes and stu-
dents actively use in order to get and share information about anything immediately, to organize 
social responsibility projects via social networking sites, to find the possibility of organizing 
and creating groups on these sites and to find the opportunity to chat on some social networking 
sites – which socialize people quickly. The sites gathered under social networks offer followers 
a wealth of useful information for educational purposes and opportunities to access information 
about areas they are interested in, as well as sharing. In addition to the positive aspects of social 
networking sites, there are also some drawbacks. People who are not as happy as they seem to 
be on these sites can create psychological disturbances on other people. These sites also allow 
for those who cannot socialize in real life to try to prove themselves by publishing pictures 
and social messages through these sites and those who do not have enough likes in the pictures 
they share can also increase their anxiety. In addition, it is useful to review other news sources 
before believing in the correctness of those shared in social media, especially in social network 
sites where information sharing is incredible as it should be noted that social media accounts 
can sometimes be hacked and users can sometimes deliberately make unfounded news. As stu-
dents use social network sites constantly, they must be directed by social networking users to 
social networking sites where chatting, photos and videos are shared, educational information is 
provided. It should be remembered that university students and young people, especially when 
using social networking sites, should not stay for long and not just for entertainment purposes. 
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İNCELENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ILETİŞİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA (1)

EXAMINATION OF OPINIONS REGARDING ONLINE SHOPPING 
PRACTICES: AN ANALYSIS OF COMMUNICATION FACULTY 

STUDENTS OF SAKARYA UNIVERSITY

Kübra Sultan YÜZÜNCÜYIL1,  Aytekin İŞMAN2,  Berkay BULUŞ3 

1-3 Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sakarya / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-0123-78491, 0000-0001-6431-639X2, 0000-0001-8265-881X3

Öz: Amaç: Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğren-
cilerinin online alışverişe ilişkin görüşleri incelenmiştir. Öğrencilerin online 
alışveriş deneyimleriyle demografik değişkinler arasında anlamlı bir ilişkinin var 
olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2017-2018 güz döneminde 
Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri arasında bir 
araştırma yapılmıştır. Yöntem:  Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin online 
alışveriş kavramına ilişkin görüşleri niceliksel bir araştırma yöntemi olan anket 
uygulaması ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Niceliksel araştırma yöntemiyle, 
büyük örneklemlerden düşünce, tutum, algı, duygu, alışkanlık durumları ortaya 
çıkarabilmektedir. Bu çalışmada da konuyla ilgili görüş ve deneyimleri, okuyucuya 
doğrudan aktarmak adına çalışmada nicel analiz kullanılmıştır. Anket için, Can 
(2016) ’ın yüksek lisans tezinde geliştirdiği, online alışverişe etki eden faktörleri 
ortaya koyan ölçekten yararlanılmıştır. Öncelikle ölçeği kullanmak adına araş-
tırmacıdan izin alınmış, ardından ölçek bu çalışma için kendi özgül bağlamında 
uyarlanmıştır. Bulgular: Online alışverişe ilişkin görüşler cinsiyet faktörüne göre 
değişmektedir. Kadın öğrenciler online alışverişi erkek öğrencilere oranla daha çok 
riskli bulmaktadır. Bununla birlikte online alışverişe ilişkin görüşler eğitim durumu 
faktörüne göre değişmektedir. Birinci sınıfların puanları ikinci ve üçüncü sınıfların 
puanlarından anlamlı oranda farklılaşmaktadır.  İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri-
nin online alışverişin avantajlı olması bakımından daha sık kullanmayı tercih ettiği 
sonucuna varılmıştır. Online alışverişe ilişkin görüşler hane halkı gelir faktörüne 
değişmektedir. Bulgulara göre 2700-4049, 4050 ve üstü gelir gruplarının online 
alışverişi kolay ve ulaşılabilir bulmaktadır. Söz konusu gelir grupları online alış-
verişi özellikle fiyat karşılaştırması yapabildiği ve herhangi bir trafiğe takılmadan 
ilerleyebildiği için daha avantajlı bulduğu ortaya çıkmıştır. Nüfusa kayıtlı olunan 
ile göre online alışveriş görüşleri değişmektedir. Bulgulara göre büyükşehirden 
gelen öğrencilerin ilçe ve köyden gelen öğrencilere göre online alışverişi gelenek-
sel alışverişe tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Büyükşehirden gelen öğrencilerin 
puanları onların online alışverişi zaman ve mekân açısından kolaylık sağladığını 
düşündüğünü göstermektedir. Sonuç: Bu çalışma üniversiteli öğrencilerin online 
alışveriş hakkında görüşlerini ortaya koymuştur. Çalışma aynı zamanda bir nicel 
araştırma yöntemi olan anket ile analiz yapmış ve ortaya çıkan bulgular ışığında 
durum tespitinde bulunmuştur. Online alışverişe ilişkin görüşlerin cinsiyet, eğitim 
durumu, hane halkı gelir durumu ve nüfusa kayıtlı olunan il gibi faktörlere göre 
anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, İnternet, Satın Alma Davranışı, Alışveriş 
Alışkanlığı

Abstract: Aim: In this study, opinions of undergraduate students of Sakarya Uni-
versity Faculty of Communication on online shopping were examined. It has been 
researched whether there is a meaningful relationship between students’ online 
shopping experiences and demographic variable: For this purpose, a research was 
carried out among the undergraduate students studying at Sakarya University in the 
fall semester of 2017-2018. Method: In this study, the opinions of the university 
students about the concept of online shopping were tried to be put forward by the 
questionnaire application which is a quantitative research method. By quantitative 
research method, it can reveal thought, attitude, perception, feeling, habit situations 
from large sample: In this study, quantitative analysis was used in order to directly 
convey the opinions and experiences related to the subject to the reader. The questi-
onnaire whose scale which was developed by Can (2016) in the master’s thesis was 
used to reveal the factors affecting online shopping. First, permission was obtained 
from the researcher to use the scale, and then the scale was adapted for this study 
in its own specific context. Results: Opinions about online shopping vary accor-
ding to gender factor. Female students find online shopping more risky than male 
student: However, opinions on online shopping vary according to the educational 
status factor. The scores of the first grade differ significantly from the scores of the 
second and third grade. Second and third year students have come to the conclusion 
that they prefer to use it more frequently in favor of online shopping. Opinions 
about online shopping vary from household income to income. According to 
findings, the online purchase of income groups of 2700-4049, 4050 and above 
is easy and reachable. These income groups have found that online shopping is 
more advantageous, especially because they can compare prices and travel without 
being caught in any traffic. According to the registered to the population online 
shopping opinions are changing. According to findings, according to the students 
coming from the metropolitan and the peasant from the metropolitan cities, online 
shopping has become preferable to traditional shopping. The scores of the students 
from the metropolitan city show that they think that their online shopping makes it 
easier in terms of time and space. Conclusion: This study revealed the opinions of 
university students about online shopping. At the same time, the study was analy-
zed by a quantitative survey method and the findings were found in the light of the 
finding: The opinions about online shopping differed significantly according to the 
factors such as gender, educational status, household income status and population 
registered in the population.

Key Words: Online Shopping, Internet, Buying Behavior, Shopping Habit
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GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinin sosyal hayatın içine 
nüfuz etmesi büyük değişimleri beraberinde 
getirmektedir. İnternet kullanımının yaygın-
laşmasıyla birlikte tüketiciler, çevrimiçi satın 
alma davranışları geliştirmektedir. Günümüz 
bilgi toplumunda, zaman ve mekân kısıtlama-
sı olmadan alışveriş yapabilmek mümkündür. 
Alışverişin dijital kodlarla örülmesi, müşte-
rilerin dünya pazarlarına ulaşmalarına, daha 
az masrafla daha çok markaya ulaşmalarına 
olanak tanımıştır. Geleneksel alışveriş davra-
nışlarında üretici ve tüketici arasında tek ta-
raflı bir akış bulunmaktayken, online alışveriş 
davranışlarında çift taraflı, devingen, tüketici 
taleplerinin anlık olarak ulaşabildiği yani üre-
tici ve tüketici arasındaki çizginin birbirine 
yaklaştığı bir akış bulunmaktadır.  Bu bilgiler 
göz önüne alındığında alışveriş davranışları-
nın yeni iletişim teknolojileriyle birlikte şe-
killendiğini söylemek mümkündür.  Bu alan-
da sosyal medya kullanımı, dijital veri topla-
ma ve saklama yöntemleri,  e-ticaret olgusu, 
dijital pazarlama değerlendirmeleri, sosyal ağ 
uzantılı domainler ile marka yönetimi, dijital 
tanıtım gibi yeni terimler doğmaktadır. Bil-
gi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
markalara, yüksek kapasiteli, çok daha hızlı 
çalışan bir veri havuzuna sahip olma imkânı 
tanımıştır. Ürün ve hizmet bilgisi için daha 
fazla araştırmayı mümkün kılan bu dijital 
alan, rakipleriyle benzer hizmet sunan işlet-

meler için kendini daha etkili tanıtmak adına 
kullanılmaktadır. Bilgisayar, tablet, mobil ek-
ranlar tüketicilere aynı markaya farklı kanal-
lardan ulaşma fırsatı tanımıştır. Başka bir de-
yişle teknoloji ve internetin kullanımı tüketici 
alışkanlıklarını, alışveriş deneyimini değiştir-
mektedir. Tüketiciler pek çok nedenle internet 
üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmekte-
dir. Bu araştırmada tüketicilerin online alış-
veriş davranışlarını etkileyen faktörler ortaya 
konmaya çalışmıştır. İslamoğlu’na (2008:23) 
göre tüketici davranışı belirli bir güdülenme 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. İstek ve ihti-
yaçları tatmin etme adına gerçekleştirilen tü-
ketici davranışları dört temel faktör etrafında 
şekillenmektedir. Bunlar sırasıyla kültürel, 
sosyal, kişisel ve psikoloji olarak sıralanabil-
mektedir. Özgüven’e (2011:49) göre birey-
lerin isteklerini ve ihtiyaçlarını belirleyen en 
önemli faktörlerden biri kültürdür.  Toplum-
ların inanç ve değer yargılarını şekillendiren 
kültürel yapı bireylerin davranış biçimlerini 
dolayısıyla tüketim kararlarını etkilemekte-
dir.  Bununla birlikte, referans grupları, aile 
ve statüler tüketici davranışlarını etkileyen 
sosyal faktörler olarak sıralanmaktadır. Sos-
yal gruplar kişilerin değer, tutum ve yargıla-
rını etkileyebilmektedir. Bireylerin tüketimle 
ilgili değerleri ve tutumları farkında olarak 
ya da olmayarak sosyal grupların etkisinde 
kalmaktadır. Kişisel faktörler de tüketici dav-
ranışlarını etkileyebilmektedir.  Yaş, cinsiyet, 
meslek, ekonomik durum gibi unsurlar satın 
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alma davranışlarını etkileyen kişisel faktör-
lerdir.  Son olarak kişilerin güdüleri, algıları, 
inançları onların satın alma davranışını etkile-
yen psikolojik faktörlerdir. Herhangi bir ürün 
veya hizmet karşısında uzun süreli duygu ve 
inanç belirli bir birikimi ve davranış eğilimini 
ortaya koymaktadır.   Jiang ve Rosenbloom’a 
göre (2004:153) tüketici çevresindeki kay-
naklardan bilgi toplamaktadır ve alışveriş 
için uygun ürün ve hizmetleri seçmektedir. 
Belirli bir ihtiyacın karşılanması motivasyo-
nuyla gerçekleşen tüketim biçimleri günü-
müzde İnternet aracılığıyla da gerçekleşebil-
mektedir.  Ahn vd.’ye (2004:56) göre inter-
netin bilgi, iletişim, eğlence ve alışveriş gibi 
dört farklı kullanım amacına hizmet ettiğini 
söylemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımlarının her alanda yaygınlaşmasıyla 
şirketlerin ticari ilişkileri İnternet üzerinden 
oluşturduğunu iddia etmektedir.  Alışveriş te-
mel ihtiyaçların giderilmesi için yapılan bir 
faaliyet olmaktan çıkmış, bireylerin kendi 
kimliğini sergileyebileceği bir alan olmuştur. 
İnternet ve mobil teknoloji kullanımı arttıkça, 
işletmeler elektronik ticaret vasıtasıyla tüke-
ticilere ulaşmayı tercih etmektedir.  İnternet 
üzerinden gerçekleşen tüketim biçiminde 
de, satın alma ve ürün kullanma özellikleri-
ni etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. 
Son olarak söylenebilir ki teknolojinin geliş-
mesine paralel olarak firmalar ve tüketiciler 
arasındaki etkileşim artmıştır. Firma ve tüke-
ticiler arasında çift yönlü bir iletişim süreci 

ortaya çıkmıştır, tüketicilerin talepleri İnter-
net üzerinden firmalara kolay bir şekilde ula-
şabilmektedir.

AMAÇ

İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, 
bilgi paylaşım ve iletişim kurma süreci değiş-
mektedir. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon 
kullanımları gündelik hayata nüfuz ettikçe ti-
caret de dijitale dönüşmektedir. Hedef kitlede 
arzu edilen talebi oluşturmak, bu kitleye işlet-
melerin mesajlarını iletmek, aynı şekilde pa-
zardaki mesajları açıklamak ve hareket süre-
cini yöneltmek için kullanılan kanallar dijital 
kodlarla iç içe geçmiştir. Başka bir deyişle, 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme-
ler, internet ortamını ticarete dâhil etmiştir. 
İşletmeler pazarlama faaliyetlerini internet 
üzerinden gerçekleştirebilir hale gelmiştir. 
E-ticaretin sağladığı imkânlar çerçevesinde 
ürün, hizmet ve işletme hakkındaki bilgiler 
müşteri grubuna doğrudan ulaşabilmektedir. 
Günümüzde tüketimin tanımı basitçe, bir 
ihtiyacı gidermekten daha fazla anlam içer-
mektedir. Modernleşmeyle bireyler, tüketimi 
ürün ve hizmet kullanımı olarak tanımlamak-
tan çıkmamıştır. Tüketim kodlarıyla birey-
ler, toplumsal statülerini, yaşam stillerini ve 
zevklerini vurgulamaktadır.   Başka bir de-
yişle tüketim, ekonomik bir olgudan ziyade 
sosyo kültürel bir olgu haline gelmiştir. Bil-
gi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 
tüketim kültürü ve bilinci de yapısal olarak 
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değişmiştir. İnternet alışkanlıklarının hızla 
gündelik hayata yayıldığını gören markalar 
ve işletmeler, interneti bir tüketiciye ulaşma 
kanalı olarak işlevselleşmiştir. Pek çok işlet-
me müşterilerine internet üzerinden alışveriş 
imkânı sunmuştur.

Online alışverişin bir tüketici davranışı ola-
rak öne çıkması, internetin pazara nasıl dâhil 
olduğunu, bu anlamda tüketici davranışlarını 
etkileyen faktörlerin neler olduğu sorusunu 
önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğ-
rencilerinin online alışveriş davranışlarını 
etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Ortaya 
çıkarılacak mevcut durumun, dijital teknolo-
jiler çağında öğrenim görmekte olan üniver-
site öğrencilerinin internet alışkanlıklarını 
anlamak adına anlamlı bir çaba olacağı düşü-
nülmüştür. Bu çalışma aynı zamanda, bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin tüke-
tici algısındaki yerini ortaya koyacaktır.

KAPSAM

Araştırma Sakarya Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi lisans öğrencileriyle sınırlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini 2017-2018 yılında 
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
eğitim gören lisans öğrencileri oluşturmak-
tadır. Araştırmada oranlı tabakalama yöntemi 
kullanılmıştır. %95 güven aralığında, oranlı 
tabakalama ile birlikte 267 kişiye ulaşılması-
na karar verilmiştir. 267 kişiden alınan bazı 

verilerin eksik ya da tutarsız olma ihtimali-
ne karşı, araştırmacı sapma payını azaltmak 
amacıyla bu sayı 300 kişi olarak belirlenmiş-
tir.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırmada Sakarya’nın Sakarya Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin online 
alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler 
ortaya konmuştur. Bu amaç doğrultusunda, 
üniversite öğrencilerinin online alışveriş kav-
ramına ilişkin görüşleri niceliksel bir araştır-
ma yöntemi olan anket uygulaması ile ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Niceliksel araştırma 
yöntemiyle, büyük örneklemlerden düşünce, 
tutum, algı, duygu, alışkanlık durumları or-
taya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada da ko-
nuyla ilgili görüş ve deneyimleri, okuyucu-
ya doğrudan aktarmak adına çalışmada nicel 
analiz kullanılmıştır. Anket için, Can (2016) 
’nın yüksek lisans tezinde geliştirdiği, online 
alışverişe etki eden faktörleri ortaya koyan 
ölçekten yararlanılmıştır. Öncelikle ölçeği 
kullanmak adına araştırmacıdan izin alınmış, 
ardından ölçek bu çalışma için kendi özgül 
bağlamında uyarlanmıştır. 

Araştırma, konunun özelliğine ve araştırma-
nın amacına, araştırma evren ve örneklem 
özelliğine uygun olarak seçilen bir tarama 
modeliyle yapılmıştır. Fraenkel ve Wallen 
(2006:15)’e göre tarama modeli için şu üç 
özellik önemlidir:
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1. Büyük bir topluluğun bir konuyla ilgili 
görüşlerine ulaşmak ve analiz etmek için 
topluluğu temsil edebilecek bireylerin se-
çilmesi, örneklem oluşturulması

2. Araştırma için ihtiyaç duyulan verilere 
ulaşmak için uygun veri toplama aracı ve 
soruların geliştirilmesi

3. Verilerin söz konusu olan topluluğun her 
bireyinden değil, bu topluluğu temsil 
eden örneklemden toplanmalıdır. 

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi bün-
yesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Ga-
zetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema ile 
İletişim Tasarımı ve Medya olmak üzere dört 
bölüm bulunmaktadır. Fakültede öğrenim 
gören 871 tane öğrenci bulunmaktadır. 2017 
verilerine göre Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık bölümünde 514 kişi, Gazetecilik bölü-
münde 180 kişi, İletişim Tasarımı ve Medya 
bölümünde 177 kişi bulunmaktadır. Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü ise henüz öğ-
renci alımı yapmamaktadır. Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık bölümünde birinci sınıf 124, 
ikinci sınıf 133, üçüncü sınıf 128, dördüncü 
sınıf 128 üzere toplam 513 öğrenci bulun-
maktadır.  Gazetecilik bölümünde 61 tane 
birinci sınıf öğrencisi, 62 tane sınıf, 58 tane 
üçüncü sınıf öğrencisi toplamda 179 öğrenci 
bulunmaktadır. İletişim Tasarımı ve Medya 
bölümünde ise 64 tane birinci sınıf öğrenci-

si,63 tane ikinci sınıf, 50 üçüncü sınıf öğren-
cisi bulunmaktadır.  

Bu sayının %62.09’unu Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, % 20.66’sını Gazetecilik, %20
.32’sini ise İletişim Tasarımı ve Medya öğren-
cileri oluşturmaktadır. Ana kütleden yüzde 95 
güvenirlik aralığında örneklem oluşturmak 
için 267 kişi alınması gerektiği hesaplanmış-
tır. Anketlerin tutarsız olması ya da bireylerin 
yeme içme pratikleri sırasında sosyal medya 
kullanmamaları ihtimali göz önünde tutula-
rak, veri toplama aşamasında toplam 300 ki-
şiyle görüşülmüştür. Anket formu yüz yüze 
anket yöntemi ile doldurulmuştur. Örneklem 
oluşturulurken ise oranlı tabakalı örneklem 
metodu izlenmiştir. Bu noktadan hareketle, 
her bölüm için ana kütleyi temsil edecek ta-
bakalar oluşturulmuştur.

Yüz yüze anket yöntemiyle toplanılan veri-
ler IBM SPSS Statics 23 paket programına 
aktarılmıştır. Daha sonra elde edilen bilgiler 
çözümlenmiştir. Öğrencilerin anket sorula-
rına verdikleri cevaplardan her öğrenci için 
her bir alt faktöre ait 1-5 arasında değişen or-
talama puan hesaplanmıştır. Verilerin analiz 
aşamasında;

1. Öğrencilerin demografik özelliklerini in-
celemek için frekans ve yüzde değerleri 
alınmıştır

2. Öğrencilerin cinsiyeti ve sosyal medya 
kullanım faktörleri arasındaki ilişkiyi in-
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celemek için Independent Samples T-test 
kullanılmıştır.

3. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflar, 
hane halkı gelir düzeyleri ve ikametgah 
durumları ile sosyal medya kullanım fak-
törleri arasındaki ilişkiyi incelemek adına 
One Way ANOVA testi kullanılmıştır.

4. ANOVA sonucunda ortaya çıkan anlamlı 
farklar LSD Post Hoc testi ile incelenmiş, 
gruplar arasında ortaya çıkan anlamlı 
farklar incelenmiştir. 

5. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak alınmıştır. 

Verilerin daha sağlıklı bir biçimde kayıt altı-
na alınması için izin istenmiş; görüşme ön-
cesi görüşmecilerden gönüllü rıza formlarını 
doldurmaları istenmiştir

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırma Sakarya Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi özelinde gerçekleştirilmiştir. Aynı 
araştırma başka bir evren ve örneklem üze-
rinde uygulandığında farklı sonuçlar elde edi-
lebilir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Yeni iletişim teknolojileri tüketici davranışla-
rını değiştirmektedir Söz konusu teknolojiler 
alışverişi dijitale ortama taşımaktadır. Dola-
yısıyla işletmeler müşteri tanımak, müşteri 
eğilimlerini analiz etmek ve farklı segment-

lere ulaşmak için faydalanabileceği kanalları 
araştırmak durumundadır. İnternet aracılığıy-
la alışveriş yapan müşterileri kendine çekmek 
isteyen işletmeler, İnternetin kendine özgü 
imkânlarından yararlanmalıdır. Günümüzde 
küresel bir pazar bulunmaktadır. İnternet ara-
cılığıyla dünyanın her noktasına ürün ve hiz-
met satılabilmekte ve satın alınabilmektedir.  
İnternet, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılması-
nı sağlayan bir teknolojidir. Tüketici ihtiyaç 
duyduğu hizmet veya ürünle ilgili gerekli bil-
gilere kısa bir süre ulaşılabilir ve satın alabil-
mektedir.

Dijital ortamlar hayatımızın her yerine nü-
fuz etmektedir. Dünyayı saran dijital kodlar 
işletmelerin ticari yapısını da etkilemiştir. 
Günümüzde işletmeler e-ticaret dilini çöz-
müş ve müşterilerine online alışveriş imkânı 
tanımıştır. Tüketiciler internet üzerinden top-
ladığı bilgiler doğrultusunda online alışveriş 
davranışlarını şekillendirmektedir. İnternetin 
kullanım alanları gün geçtikçe genişlemiştir. 
İnternet aracılığıyla gerçekleşen alışverişe 
tüketiciler ve işletmeler kayıtsız kalamamış-
tır. Tüketicilerin online alışveriş davranışla-
rını şekillendiren faktörler bu noktada, araş-
tırılması gereken bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Topaloğlu’na göre (2003:66) 
online alışveriş kullanımı gün geçtikçe art-
maktadır Bu kullanımı etkileyen faktörlerin 
ortaya çıkarılması sektördeki firmaların yeni 
stratejiler geliştirmesine ve rekabet etme be-
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cerilerini güçlendirmesine yardımcı olacaktır. 
Aynı zamanda tüketicilerin firmalarla internet 
üzerinden gerçekleştirdiği etkileşime dair ve-
rilere de ulaşmak mümkün olacaktır. Bu bağ-
lamda çalışmanın problem cümlesi “Sakarya 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 
online alışveriş hakkındaki görüşleri neler-
dir?” olarak belirlenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Araştırmanın alt problemleri dört soru ile 
özetlenmiştir. Bu sorular sırasıyla şu şekilde-
dir:

1. Öğrencilerin online alışveriş görüşlerini 
ölçen sorulara verdikleri cevaplarda cin-
siyete göre anlamlı bir farklılık var mı-
dır?

2. Öğrencilerin online alışveriş görüşlerini 
ölçen sorulara verdikleri cevaplarda hane 
halkı gelirine göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır?

3. Öğrencilerin online alışveriş görüşlerini 
ölçen sorulara verdikleri cevaplarda eği-
tim durumuna göre anlamlı bir farklılık 
var mıdır?

4. Öğrencilerin online alışveriş görüşlerini 
ölçen sorulara verdikleri cevaplarda nü-
fusa kayıtlı oldukları illere göre anlamlı 
bir farklılık var mıdır?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın hipotezi Sakarya Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin online alış-
verişe ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğu 
yönündedir. Elde edilen bulgular, söz konusu 
hipotezi doğrulamıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Literatür taraması yapıldığında, araştırma ko-
nusu ile ilgili çeşitli araştırmalar bulunmuş-
tur. Bu araştırmalardan ilki Gedikoğlu’nun 
(2014, :52) İstanbul’daki beyaz yakalı çalı-
şanların online alışveriş hakkındaki görüşle-
rini analiz ettiği çalışmadır. Gedikoğlu’nun 
İstanbul’daki beyaz yakalı çalışanların online 
alışveriş hakkındaki görüşlerini analiz ettiği 
çalışmadır. Ona göre online alışveriş iş haya-
tının getirdiği zaman ve mekan sınırlaması-
nı aşmak için bir yöntemdir. Bu nedenle, bu 
çalışmada iş hayatında karşılaşan çıkmazlar, 
daha yüksek online alışveriş davranışına yol 
açan bir faktör ve motivasyon olarak düşünü-
lür. Bu ilişki, 193 çalışanın yanıtladığı anket 
ile incelenmiştir. Tartışma kısmında iş haya-
tındaki sorunlarla ve çevrimiçi alışveriş dav-
ranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Özet-
lemek gerekirse, bu araştırma, iş hayatında 
yaşanan zaman kıtlığının tüketicilerin online 
alışveriş davranışlarını etkilediğini ortaya 
çıkmıştır. 

Bu çalışmada, iş hayatı çatışması kavramı; 
çalışma alanı, zaman gücü, çatışmanın ya-
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şam alanı, Türkiye’de cinsiyet rollerinin dö-
nüşümü, neoliberal yaşam biçimi ve çalışma 
biçimiyle açıklanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi 
ticaret ile ilgili literatür de sınırlıdır. Buna 
göre, online alışveriş davranışı arkasında-
ki ana motivasyonlar zaman ya da paradır. 
Bununla birlikte, tüketicinin gelirine bağlı 
olarak bu tercih değişir. Her ne kadar bu mo-
tivasyonların faydacı olduğu düşünülse de, 
literatürde Türk tüketicilerinin çoğunlukla 
faydacı olduğu ve fiyat karşılaştırmalarında 
endişe ettiği belirtilmektedir. Bu çalışmaya 
göre, İnternet kullanımı beyaz yakalı çalı-
şanlar için bir sorun değildir, söz konusu bi-
reylerin genellikle İnternet kullanım becerisi 
yüksektir. Çalışmadaki beyaz yakalı çalışan-
ların yüzde 99.5’inin evinde ve iş yerinde in-
ternete erişimi bulunmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, genel anlamda çevrimiçi alışverişin 
ardındaki sebepleri bulmaktır. Bu nedenle, 
bu çalışmayla Gedikoğlu (2014:22), çevri-
miçi alışveriş organizasyonlarına pazarlama 
ve reklamcılık planlarını oluşturmada, söz 
konusu tüketicilerin pazardaki konumlarını 
daha iyi hedeflemede yardım etmeyi amaçla-
maktadır. Araştırma, çalışanlar üzerinde bas-
kı oluşturan günlük çalışma saatleri gibi ça-
lışma koşullarını da aydınlatmaktadır. Online 
alışverişin ardındaki motivasyon nedenleri-
nin, özellikle “promosyonlar ve indirimler” 
ve “kolay erişilebilirlik” gibi faydacı olduğu 
bulunmuştur.  İkincisi;   Angün’ün (2016:78) 
online alışveriş hakkında sahip olunan risk al-

gılarını ortaya çıkaran çalışmasıdır. Ona göre 
gelişen teknolojiyle birlikte çevrimiçi alışve-
rişlerde riskler ortaya çıkmıştır. Bu araştırma-
da Türkiye ve ABD’de bulunan kullanıcıların 
online alışveriş hakkında algıladıkları riskler 
karşılaştırılmıştır. Online alışveriş yapan tü-
keticilerin kişisel bilgilerin korunması, maddi 
kayıp, ürün ve performans ve alışveriş süreci 
başlıkları altında toplanan sorularla bu alanda 
algıladıkları risklerin anlaşılması amaçlan-
mıştır

Uluslararası pazarlarda elektronik ticaret 
yoluyla faaliyet gösteren firmalara bu araş-
tırmaya konu olan farklı toplumlardaki müş-
teriler hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 
Teknolojinin gelişmesiyle tüketicilerin de 
bilgisayar ve internet kullanım bilgisinin art-
ması müşterileri daha bilinçli hale getirmiştir 
bununla birlikte internet üzerinden ticari faa-
liyetlerini sürdüren firmalar için tüketicilerin 
algıladıkları riski en aza indirmek satışları da 
olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmada Türki-
ye ve ABD ‘de bulunan tüketicilerin internet 
üzerinden alışverişte algıladıkları riskler araş-
tırılmıştır. Araştırmada Türk öğrenciler Ame-
rikalı öğrencilere göre internet güvenliğini 
daha fazla önemsemektedir. Çeşitli güven-
lik sorunlarına rağmen Türkiye’de internet 
üzerinden ticaret hızla artış göstermektedir. 
Bununla beraber ortaya çıkan güvenlik kay-
gılarını azaltacak önlemler alan firmaların bu 
pazarda yer alabileceği söylenebilir. Yılmaz 
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ve Tümtürk’ün (2015:9) internet üzerinden 
yapılan alışverişi etkileyen faktörleri araştır-
dıkları çalışmadır.  Bu çalışmada, 1989 yılın-
da Davis F.D. tarafından geliştirilen Teknolo-
ji Kabul Modeli’nden (TKM) yola çıkılmıştır 
ve internet kullanan toplam 680 kişiden elde 
edilen verilerle, online alışveriş niyetini etki-
leyen faktörler incelenmiştir. Çalışmaya göre 
öznel norm, tüketicilerin online alışveriş ni-
yetini belirlemede rol oynamamaktadır.

Çalışmada elektronik ticaret kavramına de-
ğinilmiş ve elektronik ticaretle geleneksel 
ticaret arasındaki en önemli farkın pazar-
ların genişliği olduğu ifadelerine yer veril-
miş. Çalışmada, Teknoloji Kabul Modelinin 
amacı kullanıcıların bilgisayarı kabulü ve 
davranışlarını teorik olarak açıklamaktır. Bu 
modeli baz alan araştırmalar anonim şirket-
lere ait bilgi sistemlerini hedef almış ve pro-
fesyonel kullanıcılar ile şirket çalışanları ana 
odağı oluşturmuş. Modelin online alışveriş 
için de kullanılabilecek bir model olduğu-
nu söylemek yanlış olmaz. Nitekim birçok 
akademisyen online alışveriş davranışlarını 
anlamada teknoloji kabul modelinden yola 
çıkmıştır . Bu çalışmada söz konusu mode-
lin online alışverişte tüketici davranışlarını 
açıklamada yetersiz kaldığı düşünülmüştür 
ve bu nedenle model genişletilmiştir. Çalış-
mada genişletilmiş teknoloji kabul modelin-
de kullanılan bileşenler sıralanmıştır. Bunlar 
sırasıyla algılanan kullanışlılık, algılanan 

kullanım kolaylığı, mağaza bilinirliği, öznel 
norm, güven, sistem kalitesi, bilgi kalitesi, 
hizmet kalitesi, tutum, niyet başlıkları altında 
açıklanmıştır. Gültaş ve Yıldırım (2016:14) 
bu tez çalışmasında kişilerin online alışveriş 
yaparken gösterdikleri davranışlarında de-
mografik faktörlerin etkisini tespit ettikleri 
çalışmadır. Malatya ilinde bir kamu kurulu-
şunun çalışanları üzerinde yapılan anket, 402 
kişiye uygulanmıştır. Araştırmayı yaparken 
internetten alışveriş yapan tüketicilerin nelere 
dikkat ettikleri, daha önce hiç alışveriş yap-
mamış olan tüketicilerin de neden yapmadık-
ları araştırılmıştır. Çalışmada Gültaş ve Yıl-
dırım (2016:45) tüketici davranışını etkileyen 
demografik faktörleri yaş, cinsiyet, medeni 
durum, meslek ve eğitim olarak sıralamıştır. 
Araştırmada internetten alışverişin avantaj 
ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Online 
alışverişin tüketicilere zaman kazandırması 
ve fiziksel sınırlamaları kaldırma, çok daha 
fazla bilgiye daha kısa zamanda ve daha az 
maliyetle ulaşma avantajları öne çıkmıştır. 
Dezavantajlar ise deneyerek satın almama, 
çevresindeki insanlarla etkileşime girmeme 
olarak sıralanmıştır. Sonuç olarak araştır-
mada online alışveriş imkânı sunan web si-
telerinin, tüketicilerin güvenini ve bağlılığını 
kazanabilmek için güvenlik konusuna çok 
önem vermeleri gerektiği ortaya konmuştur. 
Bu araştırma ile günümüzde güven duygusu-
nun internetten alışveriş yapmama nedenleri 
içerisinde halen en önemli faktörlerden ol-
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duğu gözlemlenmiştir. Forsythe ve Shi’nin 
(2003:67) online alışveriş deneyimi üzerine 
yaptıkları çalışmadır. Bu makale, online alış-
veriş deneyiminin risk algılamalarına kar-
şı olan etkisini açıklamaktadır. Buna ilişkin 
çevrimiçi alışveriş ve tüketici alışveriş davra-
nışlarını, çevrenin ve davranış riskinin iki ana 
türde ve algılanış riskinin çevrimiçi tüketici 
davranışını nasıl etkilediğini göstermiştir. Bu 
çalışmanın amacı çevrimiçi alışveriş deneyi-
minin online alışverişle ilgili üç tür algılama 
etkisini incelemektir. Online alışveriş dene-
yiminin çevrimiçi alımı niyetlerine doğrudan 
etkisi olup olmadığını araştırmak, algılanan 
risklerde kaçınmaktır. Bu ilişkilerin iki ürün 
kategorisi arasında farklı olup olmadığını 
araştırmak olarak sıralanmıştır.

Bu çalışma algılanan riski çok boyutlu bir 
faktör olarak incelemektedir. İkincisi, çoğu 
çalışma, algılanan riskin etkisinin farklı kate-
goriler için farklı olabileceğini tanımamakta-
dır ve bir takım ampirik çalışmalar, bu çalış-
manın bulguları arasında fikir birliği bulun-
maması nedeniyle ürün kategorisinin etkisini 
hesaba katmadan bu yapıyı ölçmektedir. Bu 
çalışma, artan çevrimiçi alışveriş deneyimiy-
le, alışveriş yapanlar, dijital olmayan ürünler 
için çevrimiçi alışveriş yaparken finansal ve 
gizlilik risklerini algıladığını iddia etmek-
tedir. Forsythe ve Shi (2003:23) daha fazla 
çevrimiçi deneyimi olan alışverişlerin gizlilik 
riskini algılama olasılıklarının daha düşük ol-

duğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte online 
alışveriş anketleri, çevrimiçi harcamaların 
artmasına rağmen algılanan gizlilik riskinin 
azalmadığını bildirmektedir. Jiang, Yang ve 
Jun’un (2012:13) çevrimiçi alışverişin benim-
senmesi, müşteri eğilimlerinin altında yatan 
temel motivasyonları ve çevrimiçi alışverişin 
temel kolaylıklarını tanımlamaya çalıştıkları 
araştırmadır. Bu çalışma, çevrimiçi alışveriş 
ortamının müşterilere ne gibi kolaylıklar sağ-
ladığını araştırmaktadır. Her boyutun altında 
hangi farklı bileşenler çevrimiçi alışverişe 
özgüdür sorusuna cevap aramaktadır. Ayrıca 
algılanan online alışveriş kolaylığının genel 
seviyesini artırmak için önerilebilecek yol 
haritasını araştırmıştır. Bu amaç doğrultusun-
da bir anket geliştirilmiş, geliştirilen bu anket 
Hong Kong perakende şirketinin 550 müşte-
risine yapılmıştır.

Geleneksel bir perakende ortamında tüketici 
kolaylığı konusundaki literatürün çoğunda 
müşterilere uygun hizmet sunumunda birin-
cil önemi olan iki faktör ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar zamandan tasarruf ve emek küçültme 
çabaları olarak sıralanmıştır. Çalışmada da-
yanarak bir hizmetle ilişkili zaman maliyet-
leri ne kadar yüksek olursa tüketicilerin algı-
lanan hizmet kolaylığı derecesini düşürdüğü 
sonucuna varmışlardır. Çalışma, e-ticaret or-
tamına özgü üç yeni kolaylık boyutunu, yani 
arama, değerlendirme ve bulundurma olarak 
tanımlamıştır. Erişim kolaylığı, bu boyut, ge-
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nel çevrimiçi alışveriş kolaylığının önde ge-
len sürücüsü haline gelmiştir. Bununla birlik-
te, çalışma, tüketicilerin arama rahatsızlığını 
uygun ve etkili çevrimiçi alışveriş için büyük 
bir engel olarak gördüklerini ortaya koymuş-
tur. İnternet üzerinden ürün aramayla ilgili 
tüm olası sorunlar (1) indirme hızı; (2) web 
sitesi tasarımı; (3) arama fonksiyonu; ve (4) 
ürün sınıflandırması olarak dörde ayrılmıştır.

Sonuç olarak; yazarlar ilk olarak çevrimiçi 
alışveriş kolaylığının özelliklerini tanımla-
mak ve çevrimiçi anket sonuçlarını ölçmek 
için beş temel araçtan oluşan bir belgeyi web 
tabanlı anket ile analiz etmişlerdir. Online 
alışverişin kullanıcılar tarafından: erişim, 
arama, değerlendirme, işlem ve satın alma / 
bulundurma kolaylığı gibi beş etken çerçeve-
sinde kolay ve rahat olarak algılandığı ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmadan, kullanıcıların onli-
ne alışveriş hakkında olumlu görüşleri altında 
yatan faktörleri anlamlandırma bağlamında 
yararlanılmıştır. Cavlak’ın (2012:7) online 
alışveriş sitesi tercihinde etkili olan kriterle-
rin belirlenmesine ve önceliklendirilmesine 
yönelik yaptığı araştırmadır. Bu araştırmada 
ortaya çıkan karar modeli, online alışveriş 
sitelerinin tercih edilebilir olmasını sağlayan 
kriterleri ve bu konularda firmalara  yol gös-
terici olmayı hedeflemiştir.  Bu çalışmada bir 
karar verme metodu olan Analitik Hiyerarşi 
Sürecinden yararlanılmıştır. Kriterlerin iki-
li karşılaştırılmasıyla oluşturulan anket, en 

az bir kere online alışveriş yapmış 31 kişiye 
uygulanarak elde edilen sonuçlar karar ver-
me problemlerinin çözülmesinde kullanılan 
Super Decisions programı yardımıyla analiz 
edilmiştir. Anket, aynı şehirde yaşayan ve ça-
lışan insan grubuna uygulanmıştır.

Araştırmanın birinci bölümünde Cavlak 
elektronik ticareti, elektronik ticaret yeni  ile-
tişim teknolojileriyle ticaret yapmak şeklinde 
açıklamıştır. İnternetin işlem zamanını cid-
di bir şekilde azaltması, elektronik ticaretin 
operasyonel ve ekonomik verimliliğin artı-
rılmasına kullanılan en güçlü yöntemlerden 
biri haline gelmesine sebep olmuştur. Yapılan 
analiz sonucunda, kriter gruplarında en önem-
li faktör güvenilirlik/gizlilik olarak hesaplan-
mıştır. Online alışveriş firmalarının marka 
bilinirliklerini arttırmaları gerektiği ortaya 
çıkmıştır. Diğer önemli faktörler ise ödeme 
kolaylığı, iade kolaylığı, müşteriyi  bekletme/
cevap verme süresi, ürün fiyatı kriteri, sipariş 
karşılama performansı ve son olarak da dağı-
tım hizmeti performansı olarak sıralanmıştır. 
Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi para ile 
ilgili kriter gruplarının kriterlerin önem sıra-
lamasında üstte yer aldığı görülmektedir.  Bu 
çalışmanın amacı insanların online alışverişe 
karşı duyduğu güveni artırmak için yapılabi-
leceklerle ilgili öneriler akademik çalışma-
lara ve firmalara yardımcı olmaktır. Dolayı-
sıyla çalışmadan verdiği öneriler bağlamında 
yararlanılmıştır. Gurleen’in (2012:35) online 
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alışveriş yapan bireylerin demografik profil-
lerinin belirlenmesini amaçladığı çalışmadır. 
Bu amaçla 400 katılımcıdan gelen veriler an-
ket formunda toplanmıştır. Çalışma, Pencap 
Ludhiana, Jalandhar ve Amritsar isimli 3 şe-
hirde yürütülmüştür. Çalışman Pencap’taki 
evlat edinenlerin ve edinmeyenlerin online 
alışverişteki demografik profillerini belirle-
mek amacındadır. Pencap tüketicileri tarafın-
dan online alışverişin kabul edilip edilmeme-
si durumundaki çeşitli nedenleri tanımlamak 
ise bir diğer amacıdır.

Bu araştırmada, online alışverişin benimsen-
mesinin ve benimsenmesinin çeşitli nedenle-
rini analiz etmektedir. Katılımcıların interneti 
günde 5-7 saat arasında kullananların online 
alışverişi benimsediği görülmüştür. Fiyat bi-
linci, kolaylık,  çeşitlilik ve kolay ödeme se-
çenekleri olarak sıralanan bu dört faktörün 

online alışverişteki zorluklar olarak ortaya 
çıktığı belirlenmiştir. Tüketicilerin çoğu, ma-
ğaza alımlarıyla kıyaslandığında daha fazla 
indirimli olduğu için, seçtikleri bazı ürünleri 
online olarak satın almayı tercih etmektedir-
ler. Ayrıca tüketiciler, alışveriş yapmak için 
güvenilir olan iyi web sitelerinin mevcut ol-
duğunu düşünmektedirler. Çalışmanın ortaya 
görüşler, araştırmacının elde ettiği bulguları 
anlamlandırma aydınlatıcı olmuştur. Üniver-
site öğrencilerin online alışveriş hakkında 
geliştirdikleri görüşlerin değerlendirileceği 
bağlam, söz konusu tartışmanın sağladığı ze-
min üzerinden oluşturulmuştur. Örneklem ve 
evren farkından doğan bulgular, çalışma ile 
karşılaştırılabilecek niteliktedir.

BULGULAR 

Araştırmanın bulguları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Kadın 151 50,3 50,3 50,3

Erkek 149 49,7 49,7 100,0

Total 300 100,0 100,0

Ankete cevap verenlerin %50.5’ü (151 kişi) 
kadın, %49.7’u (149) ise erkektir.  Araştırma-
ya katılanların cinsiyetleri eşit dağılımdadır.
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Tablo 2. Öğrencilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid 1.Sınıf 82 27,3 27,3 27,3

2.sınıf 110 36,7 36,7 64,0

3.sınıf 87 29,0 29,0 93,0

4.sınıf 21 7,0 7,0 100,0

Total 300 100,0 100,0

Araştırmaya %27.3 (82 kişi) 1.sınıf öğrenci-
si, %36.7 ( 110 kişi) 2.sınıf öğrencisi,  %29.0 
(87 kişi) 3.sınıf ve son olarak %7.0 (21) 4.sı-

nıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya en çok 
2.sınıflardan katılım olduğu görülmüştür.

Tablo 3. Öğrencilerin Hane Gelirine Göre Dağılımı  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid 0-1350 64 21,3 21,3 21,3

1350-2700 120 40,0 40,0 61,3

2700-4050 69 23,0 23,0 84,3

4050 ve üstü 47 15,7 15,7 100,0

Total 300 100,0 100,0

Araştırmaya %21.3 (64 kişi) 0-1350 hane ge-
lir düzeyine sahip öğrenci, %40.0 (120 kişi) 
1350-2700  hane gelir düzeyine sahip öğren-
ci, %23.0 (69 kişi) 2700-4050 ve son olarak 

%15.7 (47) 4050 ve üstü hane gelir düzeyine 
sahip öğrenci katılmıştır. Araştırmaya en çok 
1350-2700 hane gelir düzeyine sahip öğren-
ciden katılım olduğu görülmüştür.
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Tablo 4. Öğrencilerin Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yerlere Göre Dağılımı

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Büyük Şehir 202 67,3 67,3 67,3

Büyük Şehir Olmayan İl 40 13,3 13,3 80,7

Köy 17 5,7 5,7 86,3

İlçe 41 13,7 13,7 100,0

Total 300 100,0 100,0

Araştırmaya %67.3 (202 kişi) Büyük Şehir,  
%13.3 (40 kişi) Büyük Şehir Olmayan İl,  
%5.7 (17) Köy ve 41 (%13.7) İlçeye kayıtlı 

öğrenci katılmıştır. Araştırmaya en çok Nü-
fusu Büyük Şehire kayıtlı olan öğrencilerden 
katılım olduğu görülmüştür. 

Tablo 5. T Test Bulguları

Levene’s Test 
For Equality of 
Variances

T Test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. 
(2 tai-
led)

Mean Dif-
ference

Std. Error 
Difference

%95 Güven 
Aralığı

En 
Düşük

En 
Yüksek

Equal va-
riances not 
assumed

2,743 ,099 2,133 298 ,034 -,296 ,139 -,569 ,034

Equal 
variances 
assumed

2,743 ,099 2,132 295,755 ,034 -,296 ,139 -,569 ,034

Online alışverişe ilişkin güvenlik algısı için 
p (α) değeri 0,034≤0.05 bulunmuştur. Burada 
hesaplanan p değeri 0.05’ten küçük olduğu 
için sonuçta anlamlı bir fark olduğu gözlen-
mektedir. Öğrencilerin ortalamalarına baktı-

ğımızda onuncu madde için kadın öğrenci-
lerin ortalama puanın (X̄=3,05) erkek öğren-
cilerden (X̄=3,34) anlamlı yüksek olduğu ve 
dolayısıyla cinsiyet faktörünün anlamlı bir 
fark yarattığı görülmektedir. Erkek öğrenci-
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lerin söz konusu ifadeye Kadın öğrencilerden 
fazla katıldıkları ortaya konmuştur.

Tablo 6. Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları

Sum of 
Square

df Mean 
Square

F Sig.

Between 
Gropus

14,854 3 4,951 3,894 ,009

Within 
Gropus

376,383 296 1,272 3,894 ,009

Total 391,237 299 1,272 3,894 ,009

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANO-
VA) sonuçlarına göre İletişim Fakültesi öğ-
rencilerinin anket maddelerine verdikleri 
cevapların eğitim durumu değişkenine göre 
anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmış-
tır. Online alışveriş pratiklerinin sağladığı 
avantajlara ilişkin görüşler eğitim durumu-
na göre değişmektedir. İlgili soruları eğitim 
durumu değişkinene göre ölçen p (α) değeri  
0,009<0.05 bulunmuştur. Burada hesaplanan 
p değeri 0.05’ten küçük olduğu için sonuçta 
anlamlı bir fark olduğu gözlenmektedir. Tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına bakıldı-
ğında eğitim düzeyi değişkeni ile söz konusu 
faktör arasında istatiksel olarak anlamlı dü-
zeyde fark oluştuğu görülmektedir (F=3.894, 
p<0,05). Yapılan LSD Post Hoc testi so-
nuçlarına göre bu farkın 1.sınıf ortalama-
sı  (x̄=3,41)  ile 2.sınıf ortalaması (x̄=3,92), 
1.sınıf ile 3.sınıf (x̄=3,91) arasında doğduğu 
açığa çıkmıştır. Buna göre 2.sınıf ve 3.sınıf 
öğrencilerinin 1.sınıf öğrencilerine göre on-
line alışverişi daha avantajlı bulduğu  ortaya 
çıkmıştır.
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Tablo 7. Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları

Sum of 
Square

df Mean 
Square

F Sig.

Between 
Gropus

11,097 3 3,699 3,945 ,009

Within 
Gropus

277,570 296 ,938 3,945 ,009

Total 288,667 299    ,938 3,945 ,009

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
sonuçlarına göre İletişim Fakültesi öğrencile-
rinin anket maddelerine verdikleri cevapların 
hane halkı gelir ve nüfusa kayıtlı olunan il de-
ğişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 
ortaya çıkmıştır. Online alışverişin zaman ve 
mekân kısıtlaması olmadan fiyat karşılaştır-
ması, ürün çeşitliliği, farklı ödeme seçenek-
leri sunması gibi özellikleri öğrencilerin bu 
pratiği kolay ve ulaşılabilir görmesini sağla-
mıştır.  Online alışverişin kolaylığını ve ula-
şılabilirliği hane halkı gelir durumuna ölçen 
ifade için p (α)  değeri 0,009<0.05 bulunmuş-
tur. Burada hesaplanan p değeri 0.05’ten kü-
çük olduğu için sonuçta anlamlı bir fark oldu-

ğu gözlenmektedir. Tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarına bakıldığında hane halkı gelir dü-
zeyi değişkeni ile söz konusu faktör arasında 
istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluştu-
ğu görülmektedir (F=3,945, p<0,05). Yapı-
lan LSD Post Hoc testi sonuçlarına göre bu 
farkın 0-1349 (x̄=3,16), 1350-2769 (x̄=3,65), 
2700-4049 (x̄=3,78), 4050 ve üstü (x̄=3,72)  
arasında doğduğu açığa çıkmıştır. Buna göre 
2700-4049, 4050 ve üstü hane halkı gelirine 
sahip öğrencilerin online alışverişi 0-1349, 
1350-2769 hane halkı gelirine sahip öğrenci-
lere göre daha çok kolay ve ulaşılabilir buldu-
ğu ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 8. Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları

Sum of 
Square

df Mean 
Square

F Sig.

Between 
Gropus

13,985 3 4,662 3,818 ,010

Within 
Gropus

361,412 296 1,221 3,818 ,010

Total 375,397 299   1,221 3,818 ,010

Online alışverişin kolaylığını ve ulaşılabilir-
liği nüfusa kayıtlı olunan ile göre ölçen ifade 
için p (α)  değeri 0,010 <0.05 bulunmuştur. 
Burada hesaplanan p değeri 0.05’ten küçük 
olduğu için sonuçta anlamlı bir fark olduğu 
gözlenmektedir. Tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarına bakıldığında nüfus değişkeni ile 
üçüncü madde arasında istatiksel olarak an-
lamlı düzeyde fark oluştuğu görülmektedir 
(F=3,818, p<0,05). Yapılan LSD Post Hoc 
testi sonuçlarına göre bu farkın Büyük Şehir 
(x̄=4,00), Büyük Şehir Statüsünde İl (x̄=3,63) 
ve Köy (x̄=3,29) arasında doğduğu açığa çık-
mıştır. Buna göre Büyük Şehir, Büyük Şehir 
Statüsünde İl nüfusuna sahip öğrencilerin on-
line alışverişi köy nüfuslu öğrencilere göre 
daha kolay ve ulaşılabilir bulduğu ortaya 
konmuştur. 

TARTIŞMA 

Burt ve Sparks’a göre (2002:195) online alış-
veriş, tüketicinin herhangi bir aracı olmaksı-
zın doğrudan satıcıyla iletişime geçip çeşitli 

ürün ve hizmet alması olarak ifade edilmek-
tedir. Bu alışveriş şekli literatürde online alış-
veriş, e-alışveriş, network alışveriş, internet-
ten alışveriş veya web tabanlı alışveriş gibi 
terimlerle de nitelendirilmektedir. İnternetin 
ticari işlemleri elektronik ortama taşıması 
birtakım avantajları ve dezavantajları bera-
berinde getirmiştir. Online alışveriş zaman ve 
mekânsal olarak fayda sağlamakla birlikte, 
dağıtım maliyetlerini de azaltmaktadır. Bu-
nunla birlikte, alıcı ve satıcı hakkında daha 
fazla bilgiye ve seçeneğe ulaşmaya olanak 
tanır ve müşterilerden alınan geri dönüşler 
doğrultusunda ürün geliştirilmesini hızlandı-
rır. Öte yandan, internet kullanıcıları arasında 
online alışverişin ticari anlamda güvenli olup 
olmadığı konusunda endişelerin mevcut ol-
duğunu belirtmiştir. Aynı zamanda kargo sü-
resini beklemek de ayrı bir dezavantaj olarak 
öne çıkmaktadır.

Aynı şekilde, Odabaşı ve Oyman (2002, :325-
320) internetin coğrafi sınırlılıkları ortadan 
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kaldırdığı, bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığı, 
müşteriye markayla etkileşime girme fırsatı 
sunması gibi özelliklerin online alışverişin 
sağladığı faydalar olduğunu ileri sürmüştür. 
Öte yandan, internet üzerinden alışverişin 
her an her yerde gerçekleşebilme ihtimali, 
işletmelerin tüketici profilini net bir şekilde 
belirlerken zorlanmasına neden olmaktadır. 
Aynı şekilde müşteriler, online alışveriş esna-
sında kredi kartı bilgileri gizliliği konusunda 
şüphelere sahip olabilmektedir.  Dolayısıyla 
online alışverişte tüketici davranışlarını şe-
killendiren pek çok faktör bulunmaktadır. Al-
tınöz (2015:56) online alışverişin ilgi çekici 
bir çevrimiçi deneyim olarak şöyle tanımla-
mıştır:

“Tüketiciler için ilgi çekici bir çevrimiçi or-
tam oluşturmak, ticari web sağlayıcıları için 
çok sayıda olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Çevrimiçi yöneticiler, siber müşteriler için 
ilgi çekici bir çevrimiçi deneyim yaratmanın, 
internet üzerinde rekabet avantajı yaratmak 
için çok önemli olduğunu unutmamalıdır. 
Ancak, interneti kullanarak, kullanıcılar için 
ilgi çekici bir çevrimiçi deneyim yaratan 
faktörler ve bu ilgi çekici deneyimin önemli 
tüketici davranışı sonuçları hakkında çok az 
şey bilinmektedir.”

İnternet kullanımının yaygınlaşması pek çok 
sektörde yapısal değişikliklere neden olmuş-
tur. Aynı şekilde alışveriş ortamları ve davra-
nışları da bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerden etkilenmiştir. Günümüzde İn-
ternet, yeni bir alışveriş ortamı olarak görül-
mektedir. Geleneksel alışveriş davranışlarının 
değişmiş, İnternetle birlikte müşteriler çeşitli 
deneyimler kazanmış ve alternatifler kazan-
mıştır. Satın alma alışkanlıklarının değiştiği 
bu yeni ortamda birçok firma pazarlama fa-
aliyetlerini İnternet’e taşımıştır.  İnternet’in 
alışveriş ortamı olarak görüldüğü günümüz-
de, online alışverişteki satın alma davranış-
larını etkileyen faktörler, müşterilerin sahip 
olduğu motivasyonlar gibi konular önem ta-
şımaktadır. Online alışverişin ilgi çekici bir 
çevrimiçi deneyim olarak tanımlanması, web 
sağlayıcıları için birtakım olumlu sonuçlar 
doğuracağını işaret etmektedir. Öte yandan 
tüketicilerin çevrimiçi satın alma davranışla-
rını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. 
Çevrimiçi müşterilerin satın alma davranış-
larını şekillendiren faktörler hakkında bilgi 
eksikliği bulunmaktadır.  Satın alma davra-
nışlarını anlayabilmek için öncelikle insan 
davranışlarına genel bir çerçevede bakılma-
lıdır. İnsan davranışları belirli bir etki ve bi-
reysel güdülerin sonucunda açığa çıkmakta-
dır. İnsan davranışlarının ve sosyal ilişkilerin 
anlaşılması için çeşitli disiplinler araştırmalar 
yapmaktadır. 

Hassenzahl and N. Tractinsky’e (2006:12) 
göre insan davranışları belirli bir uyarıcı tara-
fında şekillenir.  Başka bir deyişle, organizma 
uyaran tarafından gönderilen uyarıyı tepki 
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gösterir ve belirli birtakım davranışlarda bu-
lunur. Bireyin davranışının arkasındaki istek 
ise motivasyon olarak adlandırılır. Onlara 
göre kültür, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, 
örf ve âdetlerden ve insanın toplumun bir 
üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerden 
oluşmuş karmaşık bir bütündür.  Normlar ve 
değerleri içeren kültürel yapı, insan davranış-
larına yön vermektedir.  İnsan davranışının 
arkasındaki istek, motivasyon gibi kavramlar 
bireyin kültürel yapı içinde çevresiyle etki-
leşime geçtiği ortaya çıkmaktadır.  Tüketici 
davranışları da aynı şekilde bireyin çevresiy-
le etkileşme geçtiği bütünsel süreçle ilişkili-
dir. Eroğlu vd.’ye (2012, :43) göre tüketici 
davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın 
alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne zaman 
satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağı-
na ilişkin bireylerin kararlarına ait bir süreci 
ifade etmektedir. Başka bir deyişle bireylerin 
ürün ve hizmetleri satın almadaki kararların 
ve bu kararları şekillendirmedeki sosyoeko-
nomik ve kültürel faktörlerin tamamı tüketici 
davranışı kavramına girmektedir. Bu çalışma 
da online alışverişe ilişkin görüşleri çeşitli 
faktörlere incelemektedir. 

Çalışmanın teorik katkısı yabancı yazından 
Türkçe’ye çevrilen çalışmalar olmuştur. Ça-
lışma aynı zamanda bir nicel araştırma yön-
temi olan anket ile analiz yapmış ve ortaya 
çıkan bulgular ışığında durum tespitinde bu-
lunmuştur. Araştırmanın evrenini Sakarya 

Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ör-
neklemin evreni en iyi şekilde temsil etmesi 
açısından oranlı tabakalı örneklem yöntemi-
ne başvurulmuştur. Araştırma 01.09.2017/ 
01.11.2017 tarihleri arasından gerçekleşti-
rilmiş olup, 300 kişilik bir örnekleme ulaşıl-
mıştır. Anket yöntemi olarak yüz yüze anket 
yönteminden faydalanmıştır. Çalışmada ay-
rıca Kullanımlar ve Doyumlar kuramından 
yararlanılmıştır. Bu kurama bağlamında bi-
reyin, alışverişte interneti teknolojisini kul-
lanmasından kazandığı belli başlı doyumlar 
olduğu düşünülmüştür. Online alışverişin ge-
leneksel alışverişe tercih edilmesinin altında 
yatan nedenler bu doyumları açıklamak için 
işlevselleştirilmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.5’ü 
(151 kişi) kadın, %49.7’u (149) ise erkek-
tir.  Araştırmaya katılanların cinsiyetleri eşit 
dağılımdadır. Araştırmaya %27.3 (82 kişi) 
1.sınıf öğrencisi, %36.7 ( 110 kişi) 2.sınıf öğ-
rencisi,  %29.0 (87 kişi) 3.sınıf ve son olarak 
%7.0 (21) 4.sınıf öğrencisi katılmıştır. Araş-
tırmaya en çok 2.sınıflardan katılım olduğu 
görülmüştür. Araştırmaya %21.3 (64 kişi) 
0-1350 hane gelir düzeyine sahip öğrenci, 
%40.0 (120 kişi) 1350-2700  hane gelir dü-
zeyine sahip öğrenci, %23.0 (69 kişi) 2700-
4050 ve son olarak %15.7 (47) 4050 ve üstü 
hane gelir düzeyine sahip öğrenci katılmıştır. 
Araştırmaya en çok 1350-2700 hane gelir 
düzeyine sahip öğrenciden katılım olduğu 
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görülmüştür. Araştırmaya %67.3 (202 kişi) 
Büyük Şehir,  %13.3 (40 kişi) Büyük Şehir 
Olmayan İl,  %5.7 (17) Köy ve 41 (%13.7) 
İlçeye kayıtlı öğrenci katılmıştır. Araştırma-
ya en çok Nüfusu Büyük Şehire kayıtlı olan 
öğrencilerden katılım olduğu görülmüştür. 
Bulgular ışığında denilebilir ki, İnternet üze-
rinden yapılan satın alma davranışı cinsiyete, 
eğitim durumuna, hane halkı gelirine ve nü-
fusa kayıtlı olunan ile göre değişmektedir. 

SONUÇ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
gündelik yaşam pratiklerimizi etkilemektedir. 
Pek çok alanda olduğu gibi alışveriş faaliyeti 
de İnternet teknolojisi etrafında değişmekte-
dir. Tüketici talepleri ve satın alma sürecin-
deki davranışlar bu dönüşüme göre şekil-
lenmektedir. Tüketiciler internet ortamında 
daha çok zaman geçirmekte, ürün ve hizmet 
açısından geniş bir yelpazede seçim yapma 
olanağı yakalamaktadır. İnternetin pek çok 
özelliği tüketicileri online alışverişi tercih 
etmesinde etkilidir. İnternet teknolojisi aracı-
lığıyla, geleneksel alışveriş yöntemlerine bir 
alternatif doğuştur. Alışveriş pratikleri zaman 
ve mekân kısıtlamasından kurtularak çevri-
miçi dünyaya taşınma olanağını yakalamıştır. 
İnternet’in her an her oramda kullanılabiliyor 
olması, ticari faaliyetlerin çevrimiçi ortamla-
ra taşınmasına yöneltmiştir. Online alışveriş 
yapanların sayısı arttıkça, satın alma davra-
nışlarını ve görüşlerini inceleyen çalışmala-

rın sayısı da artmaktadır. Online alışverişin 
tüketicilere uygun, rahat ve ekonomik alış-
veriş imkânı tanıması bir avantaj olabilirken, 
güvenlik, gizlilik, kalite, teslimat gibi konular 
dezavantaj olabilmektedir. Bu araştırmanın 
konusu online alışverişlere ilişkin görüşlerin 
ve bu görüşlerin etkilendiği faktörlerin belir-
lenmesidir. Bu amaca yönelik literatüre kat-
kı sağlamak çalışmanın temel amacıdır. Bu 
amaç doğrultusunda Can’ın (2016) İran’da 
Mohammad Hossein Moshref Javadi, Hos-
sein Rezai Dolatabadi, Mojtaba Nourbakhsh, 
Amir Poursaeedi ve Ahmad Reza Asadollahi, 
tarafından yazılmış olan An Analysis of Fac-
tors Affecting on Online Shopping Behavior 
of Consumers isimli, International Journal 
of Marketing Studies’ de yayımlanmış olan 
anketin Türkçeye çevrilmesi ve Türkiye’ye 
adapte edilmesi sonucu ortaya çıkan anket 
kullanılmıştır. 5’li Likert tipi ölçeğine sahip 
bu anket kullanımından önce araştırmacının 
izni alınmıştır.

Bulgular göstermektedir online alışverişe 
ilişkin görüşler cinsiyet faktörüne göre değiş-
mektedir. Kadın öğrenciler online alışverişi 
erkek öğrencilere oranla daha çok güvenlikli 
bulmaktadır. Bununla birlikte online alışveri-
şe ilişkin görüşler eğitim durumu faktörüne 
göre değişmektedir. Birinci sınıfların puan-
ları ikinci ve üçüncü sınıfların puanlarından 
anlamlı oranda farklılaşmaktadır.  İkinci ve 
üçüncü sınıf öğrencilerinin online alışverişin 
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avantajlı olması bakımından daha sık kul-
lanmayı tercih ettiği sonucuna varılmıştır. 
Online alışverişe ilişkin görüşler hane halkı 
gelir faktörüne değişmektedir. Bulgulara göre 
2700-4049, 4050 ve üstü gelir gruplarının on-
line alışverişi kolay ve ulaşılabilir bulmakta-
dır. Söz konusu gelir grupları online alışverişi 
özellikle fiyat karşılaştırması yapabildiği ve 
herhangi bir trafiğe takılmadan ilerleyebil-
diği için daha avantajlı bulduğu ortaya çık-
mıştır. Nüfusa kayıtlı olunan ile göre online 
alışveriş görüşleri değişmektedir. Bulgulara 
göre büyükşehirden gelen öğrencilerin ilçe 
ve köyden gelen öğrencilere göre online alış-
verişi geleneksel alışverişe tercih ettikleri or-
taya çıkmıştır. Büyükşehirden gelen öğrenci-
lerin puanları onların online alışverişi zaman 
ve mekân açısından kolaylık sağladığını dü-
şündüğünü göstermektedir. Tüm bu sonuçlar, 
üniversite öğrencilerinin online alışverişe 
ilişkin görüşlerini çeşitli faktörler ekseninde 
açıklamaktadır.

ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre çeşitli öneriler 
geliştirilmiştir. 

1. İnternet üzerinden alışveriş yapan öğ-
rencilerin online alışverişi tercih etme 
sebepleri nitel yöntemlerle araştırılarak 
motivasyon kaynakları derinlemesine, 
ayrıntılı olarak belirlenebilir. 

2. Online alışveriş görüşlerini etkileyen 
faktörlerin tüketici motivasyonu üzerin-
deki etkisini ortaya çıkarmak için derin-
lemesini incelemeler yapılabilir.

3. Online alışveriş görüşlerinin sosyal med-
ya platformları aracılığıyla nasıl etkilen-
diği araştırılabilir. 

4. Özel üniversitelerdeki öğrencilerin onli-
ne alışverişe ilişkin görüşleri ölçülebilir 
ve devlet üniveritesi öğrencilerinin gö-
rüşleriyle karşılaştırmalı analiz yapılabi-
lir. 

5. Tüketicilerin online alışveriş motivas-
yonlarını etkileyen faktörlerin firmalar 
açısından nasıl algılandığı bir araştırma 
konusu olabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The diffusion of information technologies into social life brings great change: 
Along with the widespread use of the Internet, consumers are developing online buying behav-
ior: In today’s information society it is possible to shop without time and space restriction: This 
area introduces new terms such as social media usage, digital data collection, e-commerce ex-
perience, digital marketing evaluations, domains with social network extension and brand man-
agement, digital promotion. Developments in information and communication technologies 
have allowed the brand to have a high-capacity data pool. This digital field, which is capable of 
further research for product and service information, is being used to promote itself more ef-
fectively for businesses offering similar services to their competitor: Computers, tablets, mobile 
screens give consumers the opportunity to reach the same brand from different channel: In 
other words, the use of technology and the internet is changing consumer habits and shopping 
experience. Consumers prefer to shop online for many reason: In this research, the factors that 
affect consumers’ online shopping behaviors have been tried to be revealed.  Aim: Today, the 
definition of consumption simply means more than a need. With modernization, individuals 
have come out of the definition of consumption as the use of products and service: Consump-
tion codes emphasize the individual, social status, life style and enjoyment. In other words, 
consumption has become a socio-cultural phenomenon rather than an economic phenomenon. 
With the development of information and communication technologies, consumer culture and 
consciousness have also changed structurally. The aim of this study is to reveal the factors that 
affect students’ online shopping behaviors of Sakarya University Communication Faculty. The 
current situation to be revealed is thought to be a meaningful effort to understand the Internet 
habits of university students studying in the era of digital technologie: At the same time, this 
study will reveal the consumer perception of the developments in information and communica-
tion technologie: Method: In this research, Sakarya University of Communication Faculty of 
Sakarya revealed the factors affecting the online shopping behaviors of the student: Towards 
this aim, the opinions of university students about the concept of online shopping have been 
tried to be put forward by the questionnaire application which is a quantitative research method. 
By quantitative research method, it can reveal thought, attitude, perception, feeling, habit situ-
ations from large sample: In this study, quantitative analysis was used in order to directly con-
vey the opinions and experiences related to the subject to the reader. The questionnaire whose 
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the scale was developed by Can (2016) in the master’s thesis was used to reveal the factors af-
fecting online shopping. First, permission was obtained from the researcher to use the scale, and 
then the scale was adapted for this study in its own specific context. There are four departments 
within the Communication Faculty of Sakarya University, namely Public Relations and Adver-
tising, Journalism, Radio-Television and Cinema and Communication Design and Media. There 
are 871 students studying in the faculty. According to 2017 data, there are 514 people in Public 
Relations and Advertising, 180 people in Journalism, and 177 in Communication Design and 
Media. Radio, Television and Cinema departments do not yet accept student: There are a total 
of 513 students in the Public Relations and Advertising section, 124 in the first class, 133 in the 
second class, 128 in the third class and 128 in the fourth clas: In the journalism section, there 
are 61 first year students, 62 classrooms, 58 third-year students and 179 students in total. Com-
munication Design and Media Department has 64 first year students, 63 second year students, 
50 third year student:62.09% of the total is composed of Public Relations and Advertising, 
20.66% is Journalism and 20.32% is Communication Design and Media student: It was esti-
mated that 267 people should be taken in order to create a sample in the 95% confidence inter-
val. A total of 300 people were interviewed during the data collection phase, considering the 
inconsistency of the questionnaires or the possibility that individuals would not use social me-
dia during eating and drinking practice: The questionnaire form was filled with the face-to-face 
survey method. When the sample was constructed, a proportional layered sampling method was 
used. From this point, layers were created to represent the main mass for each section. Data 
collected by the face-to-face survey method were transferred to the IBM SPSS Statics 23 pack-
age program. Then the information obtained is resolved. The answers given by the students to 
the questionnaires were calculated for each student, ranging from 1-5 grades for each sub-fac-
tor. Permission was requested to record the data in a healthier way; pre-interview interviewers 
were asked to complete voluntary consent form: Findings and Results : 50.5% (151 people) of 
the respondents were women and 49.7% (149) were male. The genders of the participants are 
in equal distribution. 27.3% (82 people) were in the first class, 36.7% (110 people) were in the 
second class, 29.0% (87 people) were in the third class and finally 7.0% (21) were in the fourth 
clas: Participation in the survey was found to be the second highest. The study consisted of 
21.3% (64 people) students with 0-1350 household income level, 40.0% (120 people), 1350-
2700 household income level students, 23.0% (69 people), 2700-4050 and finally 15.7% (47) 
the students with above-mentioned household income level participated. It was seen that the 
study had the most student participation with 1350-2700 household income level. There were 
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67.3% (202 persons) of the surveyed students, 13.3% (40 persons) of non-major city, 5.7% (17) 
of villages and 41 (13.7%) of the student: It was seen that most of the researches were from the 
students who registered the Population Great City. Concepts such as security perception, con-
venience, utility and accessibility of online shopping were investigated according to the re-
searcher’s demographic characteristic: Demographic characteristics include four factors: gen-
der, education, household income, and the province of the population. According to the results 
of the t test analysis, the responses of the students of the Faculty of Communication to the 
questionnaire were found to be significantly different according to the gender variable. The 
value of p (α), which evaluates the security perception related to online shopping by sex, was 
found to be 0.034.05.05. As the p-value calculated here is smaller than 0.05, it is observed that 
there is a meaningful difference in the result. When we look at the average of the students, it is 
observed that the female students score lower than the male students in the question expressing 
the confidence that the online shopper provides to the consumer. The mean score of female 
students (X ̄ = 3,05) is significantly lower than male students (X ̄ = 3,34) and therefore the gen-
der factor makes a meaningful difference. It has emerged that male students find online shop-
ping practices more reliable than female student: Concepts such as convenience, convenience, 
and accessibility to online shopping did not significantly differ according to the gender factor. 
50.5% (151 people) of the respondents were women and 49.7% (149) were male. The genders 
of the participants are in equal distribution. 27.3% (82 people) were in the first class, 36.7% 
(110 people) were in the second class, 29.0% (87 people) were in the third class and finally 
7.0% (21) were in the fourth clas: Participation in the survey was found to be the second high-
est. The study consisted of 21.3% (64 people) students with 0-1350 household income level, 
40.0% (120 people), 1350-2700 household income level students, 23.0% (69 people), 2700-
4050 and finally 15.7% (47) the students with above-mentioned household income level par-
ticipated. It was seen that the study had the most student participation with 1350-2700 house-
hold income level. There were 67.3% (202 persons) of the surveyed students, 13.3% (40 per-
sons) of non-major city, 5.7% (17) of villages and 41 (13.7%) of the student: It was seen that 
most of the researches were from the students who registered the Population Great City.Con-
cepts such as security perception, convenience, utility and accessibility of online shopping were 
investigated according to the researcher’s demographic characteristic: Demographic character-
istics include four factors: gender, education, household income, and the province of the popu-
lation. According to the results of the t test analysis, the responses of the students of the Fac-
ulty of Communication to the questionnaire were found to be significantly different according 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: I03

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: I03

ID: 423 K: 474
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

58

to the gender variable. The value of p (α), which evaluates the security perception related to 
online shopping by sex, was found to be 0.034.05.05. As the p-value calculated here is smaller 
than 0.05, it is observed that there is a meaningful difference in the result. When we look at the 
average of the students, it is observed that the female students score lower than the male stu-
dents in the question expressing the confidence that the online shopper provides to the con-
sumer. The mean score of female students (X ̄ = 3,05) is significantly lower than male students 
(X ̄ = 3,34) and therefore the gender factor makes a meaningful difference. It has emerged that 
male students find online shopping practices more reliable than female student: Concepts such 
as convenience, convenience, and accessibility to online shopping did not significantly differ 
according to the gender factor. The p (α) value was found to be 0.010 <0.05 for the expression 
that measured the ease of online shopping and accessibility to the population. Since the calcu-
lated p-value is smaller than 0.05, it is observed that there is a meaningful difference in the re-
sult. When the results of the one-way variance analysis are examined, it is seen that there is a 
statistically significant difference between the population variable and the third item (F = 3,818, 
p <0,05). According to the results of the LSD Post Hoc test, this difference was found to be 
between Big City (x̄ = 4.00), Province (x̄ = 3.63) and Village (x̄ = 3.29). According to this, it is 
revealed that the students who live in the City of the Grand City and the City of the City find 
the online shopping easier and more accessible than the students with the rural population.
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Öz: Toplumsal bir varlık olmanın gereği bireyler farklı amaçlar 
doğrultusunda birbirleriyle iletişim kurmaktadır.  Sözlü veya söz-
süz olarak iki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen iletişime 
kişilerarası iletişim denilmektedir. Kişilerarası iletişim yüzyüze 
olabileceği gibi telefon, mektup veya sosyal medya aracılığıyla da 
gerçekleşebilmektedir.  Belirtmek gerekir ki günümüz toplumun-
da bireyler, yüz yüze iletişim yerine internet ve sosyal medyadan 
yararlanmayı tercih etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal ağ 
sitelerinin kişilerarası iletişim üzerindeki etkilerini incelemektir. 
Bu bağlamda, birinci ve ikinci bölümde, kişilerarası iletişim, 
sosyal medya ve bu iki kavram arasındaki ilişki hakkında bir 
literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 
dünya genelinden yaygın kullanıma sahip sosyal ağ sitelerinden 
Twitter örneği incelenmiştir. Bu çalışmada anket araştırmasına 
dayalı nicel bir metodoloji kullanılmıştır. Anket formu 17 Ekim 
2016 - 9 Aralık 2017 tarihleri arasında Twitter üzerinden paylaşıl-
mış ve kartopu örneklemesi yoluyla 360 kişiden veri toplanmıştır. 
Anket bulguları SPSS v.20 ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
Araştırmanın sonucu, Twitter’ın günümüzde sadece sosyal bir 
paylaşım ağı olarak algılanmadığını aynı zamanda önemli bir kişi-
lerarası iletişim aracı olduğunu da ortaya koymaktadır.  Araştırma-
ya katılan bireylerin Twitter hesaplarına çoğunlukla cep telefonu 
üzerinden günde üç kereden fazla giriş yaptıkları ve hemen hemen 
hergün twit attıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar Twitter’ı ilk 
olarak “bir paylaşım alanı”, ikinci sırada ise “bir iletişim alanı” 
olarak tanımlamışlardır. İletişimi güçlendirdiği ve günlük hayatta 
çok yakın olunmayan kişilerle iletişimi artırdığına ilişkin ifadelere 
de büyük oranda katılım sağlamışladır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, İletişim, 
Kişilerarası İletişim, Twitter

Abstract: Due to the requirement of a social being, individuals 
communicate with each other in terms of different purposes. Com-
munication that takes place between two or more people -either 
verbally or non-verbally- is called interpersonal communication. 
Interpersonal communication can be emerged by face-to-face 
interaction as well as utilizing phone, letter or social media. It 
is important to indicate that in today’s society individuals prefer 
to utilize the internet and social media instead of face-to-face 
communication. The aim of this study is to examine the impacts of 
social networking sites on interpersonal communication. Within 
this context, in the first and second part, a literature review was 
conducted about the interpersonal relation, social media and the 
relation between these two concepts. In the third part of the study, 
Twitter which is one of the most widely used social networking 
sites in the world was examined as a sample case. In this study, 
a questionnaire survey based quantitative research methodology 
was used. The questionnaire form was shared on Twitter between 
the dates October 17th, 2016 and December 9th, 2016. By snow-
ball sampling, data were collected from 360 individuals. Survey 
findings were analyzed statistically with SPSS v.20. The result of 
the research indicates that Twitter is not perceived only as a social 
network sites but also is an interpersonal communication tool in 
today’s society. It is determined that individuals participating in 
the research had logged into their Twitter account more than 3 
times, mostly from their smartphone and twitting almost everyday. 
Besides, participants also described Twitter primarily as a “sharing 
medium” and secondly as “communication field”. Moreover, they 
agreed or strongly agreed with the statement that Twitter increases 
communication with people who are not very close in daily life.

Key Words: Social Media, Social Networking Sites, Communica-
tion, Interpersonal Communication, Twitter
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INTRODUCTION

Interpersonal communication is the most 
commonly used form of communication du-
ring a person’s life. The most basic definition 
of interpersonal communication is the process 
of sending and receiving information between 
two or more people. Interpersonal communi-
cation is not only message transfer but also 
central to one’s social existence leading to the 
development of social relationships with oth-
ers (Gao,2011:9). The literature review above 
shows that day by day, technology has been 
engaged to the way people communicate and 
has substituted face-to-face communication 
(Drago,2015:13). It is clearly observed that 
interpersonal communication has been trans-
forming to online platforms. Particularly, so-
cial networking sites have become one of the 
most important media of interpersonal com-
munication.

Because of the increasing usage, social net-
working has become an important and re-
searching phenomenon in many respect. 
When studies on social networks are exam-
ined, it is seen that studies aim to explain the 
use of social media in interpersonal communi-
cation. Some try to reveal the negative effects 
of social networks while others attempt to 
explain the positive aspects. This paper aims 
to analyze the impacts of social networking 
sites on interpersonal communication within 
the context of Twitter example. 

THE CONCEPT and CONTENT of IN-
TERPERSONAL COMMUNICATION

Communication has been occupied important 
role in human life. For human being death and 
birth are considered as beginning and ending 
points. But between these two points, com-
munication has affected people’s relationship 
to the cultural and social environment.  

Communication is defined as giving, rece-
iving or exchanging ideas, information, sig-
nals or messages through appropriate media, 
enabling individuals or groups to persuade, 
to seek information, to give information or to 
express emotions (Tiwari, 2015:109). Accor-
ding to Yavuzer (2000: 12), communication 
is knowing what to say, deciding when and 
where to say, discussing best way to say. The-
se concepts are important to deliver the mes-
sage appropriately, to speak fluently with eye 
contact, to concentrate related attention and to 
check whether other person understands the 
given message.

According to West and Tunner (2009:8) to 
clarify the definition of interpersonal com-
munication, it needs to be distinguished from 
other communication types. Scholars have 
identified four types of communication res-
pectively as intrapersonal communication, 
interpersonal communication, organizatio-
nal communication and mass communica-
tion. Firstly, ıntrapersonal communication 
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is a term used to describe the thinking pro-
cess that occurs within and to the self. These 
“conversations” are the thought as process 
and reflective thinking that occurs within 
our minds. They are seen as the root of other 
classifications of communication. Intraper-
sonal communication is the most basic level 
of communication and is essential for all le-
vels of interaction (Emmitt&Goese,2003:46). 
Secondly, interpersonal communication is 
the process of transmitting information and 
common understanding from one person 
to another (Singh, 2004: 36). Interpersonal 
communication can be face to face or media-
ted, immediate or removed in time and space 
(Mooij,2014: 6). Thirdly organizational com-
munication is a process usually intended for 
exchanging messages between individuals, 
groups and organizational levels within the 
organization, with the purpose of achieving 
the individual and the collective objectives 
(Durneac,2012:104). Fourth and the lastly 
mass communication, is a process in which 
professional communicators use media to 
disseminate messages widely, rapidly, and 
continuously to arouse intended meanings in 
large and diverse audiences in attempts to inf-
luence them in a variety of ways” (DeFleur 
&Dennis,1998:24)

The subject of this study is interpersonal 
communication, the most commonly used 
form of communication during a person’s life 

(Güngör,2011:48). There are many similar 
definitions for interpersonal communication. 
The well accepted seven implications of in-
terpersonal communication are listed in the 
following (Hartley,1993:4-13):

1. Face-to-face meetings. Interpersonal 
communication involves face-to-face 
meetings between two participants.

2. Roles. Interpersonal communication in-
volves two people in varying roles and 
relationships to one another.

3. Two-way. Interpersonal communication 
is always two-way.

4. Meaning. Interpersonal communication 
does not simply involve the exchange of 
messages. It essentially involves the cre-
ation and exchange of meaning.

5. Intention. Interpersonal communication 
is partly or wholly intentional.

6. Process. Interpersonal communication is 
an ongoing process rather than an event 
or series of events.

7. Time. Interpersonal communication is 
cumulative over time.

Many research approach face to face commu-
nication as a verbal and visual interaction bet-
ween two people, although it has been exten-
ded to include verbal exchanges by telephone 
and the use of non-verbal media such as letters, 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 424 K: 461
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

62

faxes, email and drawings. The term of inter-
personal communication has also been exten-
ded to include the exchange between more 
than two people (Emmitt&Goese,2003:47)

According to Singh (2004:36), interpersonal 
communication is a term usually applied to 
verbal and nonverbal interfaces in one-on-one 
or some small-group settings. This definition 
underlines that interpersonal communicati-
on is not only apprehensive about ‘what’ is 
pronounced, i.e., the language employed, but 
‘how’ it is pronounced, e.g., the nonverbal 
messages sent, such as tone of voice and faci-
al expressions (Sethi&Seth,2009: 32).

In interpersonal relations, verbal communi-
cation is based on ear and voice. The word 
here is the tool, not the communication itself 
(Erdoğan,2005:198). Verbal communication 
is one of the most front line within communi-
cation methods. Because it is a form of com-
munication based on mutual talk. Due to this 
reason, verbal communication is also regar-
ded as spoken language. In short, it is the ver-
bal transmission of feelings and thoughts. It 
is accomplished with a language that the par-
ties (source and target) in the communication 
will understand each other. The language is 
transmitted with symbols. For effective com-
munication the symbols must represent what 
was actually intended and the symbols must 
be loaded with the same meaning by both the 
source and target (Güngör,2011:48).

At non-verbal communication, we don’t need 
words. Signs or emotions or body langua-
ge can be seen as different non-verbal com-
munication tools. A person uses non-verbal 
communication several times in his daily life. 
The reason for using this non-verbal commu-
nication tools is that they provide sense to 
words (Sethi&Seth, 2009:33). Your personal 
appearance, facial expression, body langua-
ge, posters, gestures, proximity - all of the-
se non-verbal signals influence the way your 
message is interpreted or deciphered by your 
partners in a communication process. Non-
verbal communication includes all unwrit-
ten and unspoken messages, both intentional 
and unintentional (Tiwari,2015:110). Briefly, 
interpersonal communication which is desc-
ribed as a message transfer from one person 
to another, can be face to face or mediated,  
verbal or non-verbal, positive or negative and 
also effective or ineffective.

INTERNET INFLUENCE and SOCIAL 
NETWORKING USAGE in INTERPER-
SONAL COMMUNICATION

Technology has affected all forms of commu-
nication as well as interpersonal communi-
cation. West and Tunner (2009:9) states that 
“Years ago, interpersonal communication 
was limited to sending letters or talking with 
someone personally. But today relationships 
are routinely initiated, cultivated, and even 
terminated via electronic technology.... Tech-
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nology has not only made interpersonal com-
munication easier and faster, it has shaped 
the very nature of our communication and 
our relationships”. It can easily be said that 
technology has been changing the way peop-
le communicate  (Drago,2015:13).  In recent 
times, many studies have been conducted re-
garding technology’s effects on interpersonal 
communication especially since the rise of 
internet usage. 

According to Berger (2013:293), the Internet 
had a huge impact on human behavior. From 
meeting spouses and purchasing cars to in-
teracting with friends and watching movies, 
the web has changed almost every division of 
life. Compared to face-to-face communicati-
on, communicating by Internet has five basic 
differences (Berger,2013:293-295): 

1. Written. Rather than involving oral com-
munication, most Internet communica-
tion is written in nature. Oral commu-
nication tends to be rather synchronous. 
Participants have to think and return in a 
short time. Nevertheless, written commu-
nication is more asynchronous and gives 
people more time to think about what to 
say.

2. Undirected. Offline communication 
tends to be directed. People call a parti-
cular relative on the phone or speak face-
to-face to a certain neighbor. But Internet 

communication allows people to commu-
nicate in undirected manner. Rather than 
having to select a particular person to talk 
to, communicators can just put their tho-
ughts or requests out there and see who 
(if anyone) responds.

3. Anonymous and involves. In most face-
to-face communication, communicators’ 
identities are disclosed.  People know 
who they are talking to and can connect 
what that person says with that person’s 
identity. Online, however, people can 
hide their identity and comment or post 
anonymously.

4. Larger audiences. Online communicati-
on, often involves broadcasting or sharing 
to a much larger audience. People have 
a natural tendency to focus on themsel-
ves, but narrowcasting, as in most offline 
conversations, encourages other focus, in 
turn, leads people to self-present less and 
share more content. Broadcasting, howe-
ver, does little to move people from their 
natural tendency to for self-focus and, as 
a result encourages self-presentation.

5. Reduced social presence. In face-to-face 
communication, the audience is quite sa-
lient and right there. So communicators 
pay more attention to them and can no-
tice even subtle changes in body langu-
age. But social presence is greatly redu-
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ced online and the lack of social presence 
should reduce impression management 
concerns.

With the development of technology, the 
communication process has been transfor-
ming. Through computers and mobile devi-
ces, society shifted from face to face interac-
tions with rare social networking activities to 
social networking activities with rare face to 
face interactions (Chasombat,2014:7).  

Clearly, the concept of social networks is not 
restricted to the specific case of an internet-
based social network. In general, a social net-
work is defined as a network of interactions 
or relationships, where the nodes consist of 
actors, and the edges consist of the relations-
hips or interactions between these actors. A 
generalization of the idea of social networks 
is that of information networks, in which the 
nodes could comprise either actors or enti-
ties and the edges denote the relationships 
between them (Aggarwal,2011:2). On the ot-
her hand, an online social network is defined 
to be a community of people (called users) 
connected via a variety of social relations, 
that use online technologies to communi-
cate with each other and share information 
(Mondal&Deshpande,2014:2063). Online 
social network is a type of relationship deve-
loped on web sites between users.  Boyd and 
Ellison (2008:211) defines social networking 
sites (SNS) as web-based services that allow 

individuals to (1) construct a public or semi-
public profile within a bounded system, (2) 
articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse 
their list of connections and those made by 
others within the system. 

A study conducted by Pew Internet & Ame-
rican Life Project in 2016 found that across 
the 40 countries surveyed, a median of 76% 
of internet users say that they use social net-
works, which include Facebook and Twitter 
in all countries (except for Twitter in China), 
plus other popular country-specific social 
networks (Poushter,2016). The rapid deve-
lopment of social networking sites (SNSs) 
such as Facebook, Twitter, MySpace, and 
so on has caused several profound changes 
in the way people communicate and interact 
(Pantic,2014:652).  

Adnan et.al. (2015) tried to explain the so-
cial networking usage according to uses and 
gratification model. The result of their rese-
arch shows that people use social media un-
der the influence of social and psychological 
factor. In the light of uses and gratification 
theory, this study found that people go to 
SNS to fulfill their needs by new media as 
they attaint through traditional media. People 
use SNS to gratify their interpersonal com-
munication needs and use SNS for “pleasu-
re”, “relaxation”, “affection” and “escape” 
motives. Kumari and Verma (2015) tried to 
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reveal the impact of social networking sites 
on social interaction by conducting research 
on college students. As a result, a significant 
correlation was found between the use of so-
cial networking sites and social relationships. 
65% students feel that it helps them to ma-
intain the relationship with their friends and 
33% agreed that social networking sites help 
them to maintain a regular contact with their 
parents and teachers. Chris (2016) have de-
signed a qualitative survey on the influence 
of social media networking on the most basic 
and important level of communication which 
is interpersonal face-to-face communication. 
He claimed that this type of communication 
is the intimacy communication which is vital 
for the wellbeing of a family which is a cruci-
al human institution. The results revealed that 
social networking engagement has negatively 
influenced the family dyadic communication 
hence affecting badly the family interrelati-
onship.

It is possible to multiply the above examples. 
While some of these studies attempted to de-
monstrate the effect of social networking on 
social interaction and interpersonal commu-
nication, some studies focused on the negati-
ve or positive aspects of these influences.  As 
a general conclusion, it can be seen from the 
studies that social networks provide sociali-
zation of the people. On the other hand they 
cause various effects in terms of interpersonal 

communication.

ANALYSIS of RESEARCH on TWITTER 
AS A SOCIAL NETWORKING SITES

Twitter is a social networking and microb-
logging service was created in 2006 by Jack 
Dorsey.  As of the first quarter of 2017, the 
microblogging service averaged at 328 mil-
lion monthly active users worldwide (https://
www.statista.com/statistics/282087/number-
of-monthly-active-twitter-users/) and is gro-
wing fast. Twitter users tweet about any topic 
within the 140-character limit and follow ot-
hers to receive their tweets. Unlike on most 
online social networking sites, such as Face-
book or MySpace, the relationship of follo-
wing and being followed requires no recipro-
cation. A user can follow any other user, and 
the user being followed need not follow back 
(Kwak et.al.2010:591).

PURPOSE

The widespread use of the Internet has bro-
ught about significant changes in the behavi-
or of people in their social life. Especially it 
is seen that social networking sites are beco-
ming the essential medium of communicati-
on. The purpose of this study is to examine 
the impacts of social networking sites on 
interpersonal communication through a case 
study on Twitter. Based on the review, the 
hypothesis of this research is formulated as 
below:
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H1. People are actively and regularly using 
Twitter as social network.

H2. Twitter affects the way of interpersonal 
communication behaviors of individuals. 

METHODS

The present study used online survey method 
to reach the targeted population. Quantitative 
data were collected from Twitter users betwe-
en the dates October 17th, 2016 and Decem-
ber 9th, 2016.  The questionnaire form con-
sists of 3 sections. In the first part, it is aimed 
to determine the demographic characteristics 
of the sample. In the second part, 5 questi-
ons were asked to explain Twitter usage. In 
the third and last section, there is 10 questi-
on for revealing the influence of Twitter as a 
social network in interpersonal communica-
tion. In  questionnaire form, multiple choice 
questions were asked to respondents in the 
first and second section while five point Li-
kert Scale was used in third section to allow 
the individuals to express how much they ag-
ree or disagree with the particular statement. 

360 respondents were obtained by snowball 
sampling. Survey findings are analyzed sta-
tistically with SPSS v.20.

LIMITATIONS

It is important to consider limitations of this 
study. First of all, online survey was utilized 
in the research method of this study. Therefo-
re, it does not include individuals who do not 
use social networking sites. Additionally, the 
survey was conducted on Twitter and other 
social network users were excluded from the 
sample. Therefore, it cannot be generalized to 
make claims about a greater population.

FINDINGS/RESULTS

Demographics of Sample

In the first section of the questionnaire, de-
mographic information was collected to de-
scribe the characteristics of the sample (see 
Table 1). Participants were asked to provide 
general information about themselves, such 
as gender, age, working status, marital status, 
education degree and income status.
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Table 1. Demographics of Sample

As shown in Table 1, 49,2% of respondents 
in this survey were male, while 50,8  % were 
female; 29,2% of respondents in the age 
group of 31-35 years old (29,2%), followed 
by 20 years old and under (25,0%). Other 
age groups in a descending order were 26-
30 years old (24,7%), 45 years and older in-
dividuals (13,1%) and 36-45 years old with 
the percentage of 8,1%. During the period of 
data collection, working respondents (66,4%) 
constituted the largest part of the sample,  fol-

lowed by those not working (17%) and those 
have both working and student life (11,7%). 
The percentage of retired individuals was 
4,7%. During the survey, 47,2% of respon-
dents were single, while 52,8% were married. 
1,7% of respondents had secondary school 
education, 9,4% had postgraduate, 17,8% had 
associate’s degree and 30,0% had high school 
education. Most of the sample had bachelor’s 
degree.  Survey respondents are asked about 
the income. According to the answers, 6,1% 
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report that their income was between 1001-
2000 TL and 13,1% report that their income 
was over 4000 TL. While 23,3% of respon-
dents had income between 3001-4000 TL, 
28,3% had between 2001-3000 TL. Most of 
the respondents report that their income was 
under 1000 TL. It needs to be taken into ac-
count that some individuals are sensitive 

about reporting their precise income level.

Twitter Usage as a Social Network

In the second section of the questionnaire, 
there are 6 questions were asked to reveal 
the Twitter usage of the sample (see Table 2, 
Table 3, Table 4, Table 5, Table 6 and table 7).

Table 2. How Long the Respondents Have Been Had a Twitter Account

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid For 1 year 25 6,9 6,9 6,9

For 2 years 54 15,0 15,0 21,9

For 3 years 153 42,5 42,5 64,4

For 4 years + 60 16,7 16,7 81,1

Since it was founded 68 18,9 18,9 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 2, a very few of the par-
ticipants (6,9%) stated that they have had 
Twitter accounts for as short as 1 year, 15,0% 
stated that have been had a Twitter account 
for 2 years, followed by 4 years with 16,7%. 

While 18,9% of the respondents stated that 
they have been had a Twitter account since its 
founding, a majority of respondents (42,5%)  
have been had a Twitter account for 3 years. 
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Table 3.  Motivation For Creating a Twitter Account

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid On the request and suggestion of people 20 5,6 5,6 5,6

Just because of wondering 9 2,5 2,5 8,1

To be in contact with my friends 254 70,6 70,6 78,6

To keep up with Twitter fashion 60 16,7 16,7 95,3

Other 17 4,7 4,7 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to table 3, a large majority of 
respondents such as 70,6%  have created 
Twitter accounts to be in contact with their 
friends. The result of this question shows that 
this is the most important motivation. Other 

motivations in a descending order were “to 
keep up with Twitter fashion” (16,7%), “on 
the request and suggestion of people” (5,6%),  
“other” (4,7%) and “just because of wonder-
ing” (2,5%).

Table 4. The General Purpose of Twitter Usage

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid To get information 61 16,9 16,9 16,9

To share information 40 11,1 11,1 28,1

For communication 67 18,6 18,6 46,7

For fun 82 22,8 22,8 69,4

For self-promotion 34 9,4 9,4 78,9

For socialization 76 21,1 21,1 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 4, the largest part of re-
spondents (22,8%) in this survey have stated 
that their general purpose of Twitter usage 
is for fun. 21,1% of respondents have stated 
for socialization, 18,6% use it for communi-

cation, 16,9% use it to get information and 
11,1% use Twitter to share information. Just 
9,4% respondents have stated their purpose 
as self-promotion. 
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Table 5. Frequency of Using Twitter

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Once a day 2 ,6 ,6 ,6

Twice a day 17 4,7 4,7 5,3

3 or more times in a day 316 87,8 87,8 93,1

Once in 2 or 3 days 20 5,6 5,6 98,6

Less often 5 1,4 1,4 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 5, 87,8% of respondents 
have stated to use the social network Twitter 
3 or more times in a day. This result consti-
tuted a large majority of the sample. During 
the survey period, it was found that 5,6% of 
respondents have reported that they use Twit-

ter once in 2 or 3 days and 4,7% of them use 
that social network twice a day. Additionally, 
while 0,6% respondents have used Twitter 
once a day, 1,4% of them have reported as 
“less often”.

Table 6. Frequency of Tweeting

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Almost every day 210 58,3 58,3 58,3

Once in 2 or 3 days 81 22,5 22,5 80,8

Once in 3 or 4 days 28 7,8 7,8 88,6

Once a week 30 8,3 8,3 96,9

Less often 11 3,1 3,1 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 6, 58,3% respondents 
have expressed that they were twitting almost 
every day. 22,5% of respondents were tweet-
ing about  once in 2 or 3 days while 8,3%  

of them were tweeting once a week. 7,8% re-
spondents have stated that they were twitting 
once in 3 or 4 days and 3,1%  were twitting 
less often.
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Table 7. Generally Using Mobile Phone or Computer to Access the Twitter Account

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Mobile 
Phone

337 93,6 93,6 93,6

Computer 23 6,4 6,4 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 7, a great majority of 
respondents (93,6%) have stated that they 
generally use the mobile phone to access the 
Twitter account. But the rest of the respon-
dents (6,4%) have used Twitter just on the 
computer.

The Effect of Twitter Usage on Interperso-
nal Communication  

In the third section of the questionnaire is 
about the use and influence of twitter on 
interpersonal communication process. To 

reveal this purpose 10 questions were struc-

tured as Likert scales with five options  (see 

Table 8, Table 9, Table 10, Table 11, Table 12, 

Table 13, Table 14, Table 15, Table 16 and 

Table 17).  The value of Kaiser-Meyer- Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO) was 

determined as 0.864, and the Barlett’s Test of 

Sphericity is significant (Sig. value=.000), 

therefore factor analysis is appropriate. As a 

result of the factor analysis, the total variance 

was determined as 64,316 percent.

Table 8.  Agreement With the Statement “I Prefer to Communicate With People via 
Twitter Instead of Taking the Time to Communicate Face-to-Face”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 89 24,7 24,7 24,7

Agree 65 18,0 18,0 42,7

Undecided 56 15,6 15,6 58,3

Disagree 43 12,0 12,0 70,3

Strongly disagree 107 29,7 29,7 100,0

Total 360 100,0 100,0
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According to Table 8, among 360 respondents, 
24,7% strongly agreed and 18,0% agreed 
with the statement  above, while 15,6% of re-
spondents were undecided. 12,0% disagreed 
and 29,7% strongly disagreed. When the 

ratings of “strongly agree” and “agree” are 
combined, their average total is 42,7%, and 
when the ratings of “disagree” and “strongly 
disagree” are combined, their average total is 
41,7%.   

Table 9. Agreement With the Statement “I see Twitter as a Quick and Easy Channel to 
Communicate With my Friends”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid
Strongly agree 277 76,9 76,9 76,9

Agree 43 11,9 11,9 88,8

Undecided 40 11,1 11,1 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 9, 76,9% strongly agreed and 
11,9% agreed with the statement  above, while 
11,1% of respondents were undecided. There 

was no disagreed and strongly disagreed. When 
the ratings of “strongly agree” and “agree” are 
combined, their average total is 88,8%.

Table 10. Agreement With the Statement “Twitter Offer Applications to Increase Shar-
ing or Improve Relationships With People Who Are Not Very Close in Daily Life”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid
Strongly agree 222 61,7 61,7 61,7

Agree 132 36,7 36,7 98,3

Undecided 6 1,7 1,7 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 10, 61,7% strongly agreed 
and 36,7% agreed with the statement  above, 
while 1,7% of respondents were undecided. 
There was no disagreed and strongly dis-

agreed. When the ratings of “strongly agree” 
and “agree” are combined, their average total 
is 98,4%.
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Table 11. Agreement With the Statement “Visual Contents (Face Expressions, Various 
Applications, Etc.) On Twitter Strengthens the Transfer of Emotions in Communication 

Process”.

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 218 60,5 60,5 60,5

Agree 134 37,3 37,3 97,8

Undecided 8 2,2 2,2 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 10, 60,5% strongly agreed 
and 37,3% agreed with the statement  above, 
while 2,2% of respondents were undecided. 
There was no disagreed and strongly dis-

agreed. When the ratings of “strongly agree” 
and “agree” are combined, their average total 
is 97,8%.

Table 12. Agreement With the Statement “Twitter Profiles Create an Impression About 
People we Just Got Acquainted”. 

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 90 25,0 25,0 25,0

Agree 119 33,1 33,1 58,1

Undecided 116 32,2 32,2 90,3

Disagree 20 5,6 5,6 95,8

Strongly disagree 15 4,2 4,2 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 12, 25,0% strongly agreed 
and 33,1% agreed with the statement  above, 
while 32,2% of respondents were undecided. 
5,6% disagreed and 4,2% strongly disagreed. 
When the ratings of “strongly agree” and 

“agree” are combined, their average total is 
58,1%, and when the ratings of “disagree” 
and “strongly disagree” are combined, their 
average total is 9,8%.   
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Table 13. Agreement with the statement “We can find the answer of questions, that can 
not be obtained by talking (hesitate to ask), from the Twitter profile pages of peoples”. 

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 59 16,4 16,4 16,4

Agree 98 27,2 27,2 43,6

Undecided 168 46,7 46,7 90,3

Disagree 35 9,7 9,7 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 13, 16,4% strongly agreed 
and 27,2% agreed with the statement  above,  
while 46,7% of respondents were undecided. 
Just 9,7% disagreed and there is no strongly 

disagreed with the statement. When the rat-
ings of “strongly agree” and “agree” are com-
bined, their average total is 43,6%.

Table 14. Agreement With the Statement “I Feel More Comfortable in the Twitter Envi-
ronment Because the People I Interact With are Not in Front of Me”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 193 53,6 53,6 53,6

Agree 147 40,8 40,8 94,4

Undecided 20 5,6 5,6 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 14,  53,6% strongly 
agreed and 40,8% agreed with the above,  
while 5,6% of respondents were undecided. 
There was no disagreed and strongly dis-

agreed. When the ratings of “strongly agree” 
and “agree” are combined, their average total 
is 94,4%.
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Table 15. Agreement With the Statement “Since I do Not Need to Reply Instantly to 
Posts or Tweets Sent on Twitter, I Can Think Over and Give More Conscious Answers”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 162 45,0 45,0 45,0

Agree 143 39,7 39,7 84,7

Undecided 55 15,3 15,3 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 15, 45,0% strongly agreed 
and 39,7% agreed with the statement  above, 
while 15,3% of respondents were undecided. 
There was no disagreed and strongly dis-

agree with the statement. When the ratings of 
“strongly agree” and “agree” are combined, 
their average total is 84,7%.

Table 16. Agreement With the Statement “In the Twitter Environment I Could Openly 
Share My Thoughts Even Know That I Will Get Reactions From People”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 113 31,4 31,4 31,4

Agree 118 32,8 32,8 64,2

Undecided 70 19,4 19,4 83,6

Disagree 30 8,3 8,3 91,9

Strongly disagree 29 8,1 8,1 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 16, 31,4% strongly agreed 
and 32,8% agreed with the above, while 
19,4% of respondents were undecided. 8,3% 
disagreed and 8,1% strongly disagreed with 
the statement. When the ratings of “strongly 

agree” and “agree” are combined, their aver-
age total is 64,2%, and when the ratings of 
“disagree” and “strongly disagree” are com-
bined, their average total is 16,4%. 
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Table 17. Agreement With the Statement “Whatever Happens I do Not Remove Any of 
My Friends From My List Because of Discussion”.

Frequency Percent Valid Per-
cent

Cumulative 
Percent

Valid Strongly agree 33 9,2 9,2 9,2

Agree 98 27,2 27,2 36,4

Undecided 136 37,8 37,8 74,2

Disagree 48 13,3 13,3 87,5

Strongly disagree 45 12,5 12,5 100,0

Total 360 100,0 100,0

According to Table 17, 9,2% strongly agreed 
and 27,2% agreed with the statement  above,  
while 37,8% of respondents were undecided. 
13,3% disagreed and 12,5% strongly dis-
agreed. When the ratings of “strongly agree” 
and “agree” are combined, their average total 
is 36,4%, and when the ratings of “disagree” 
and “strongly disagree” are combined, their 
average total is 25,8%.   

DISCUSSION

According to the findings of the research, a 
large majority the respondents have had a 
Twitter account for 3 years. They reported 
that they had opened Twitter account to be in 
touch with their friends. Behind this the gene-
ral purpose of Twitter usage, it was revealed 
that they use it mostly for fun, than sociali-
zation and communication. A great many of 
respondents as 87,8 percent stated that they 
use  social network Twitter 3 or more times 

in a day and during the survey 58,3 percent 
were tweeting almost every day. Finally a 
great majority of respondents indicated that 
they use the mobile phone to access the Twit-
ter account in case of not being able to reach 
any computers. In the light of  related data 
analysis, it is possible to say that the sample 
of this survey uses Twitter actively and regu-
larly. Hence, first hypothesis of this research 
was accepted.

When the findings in the second part of the 
study were analyzed, it is seen that the res-
pondents mostly agreed with the statement. 
Beside this, there was no disagreement on 
some statements. Remarkable part of the par-
ticipants have stated that they prefer to com-
municate with people via Twitter instead of 
taking the time to communicate face-to-face. 
Majority of respondents have evaluated it as 
a quick and easy channel to communicate 
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with their friends. Almost all of the respon-
dents thought that Twitter offer applications 
to increase sharing or improve relationships 
with people who are not very close in daily 
life. Similarly nearly all respondents stated 
that visual contents (face expressions, vario-
us applications, etc.) on Twitter strengthens 
the transfer of emotions in communication 
process. The statements of Twitter profiles 
create an impression about people that just 
got acquainted and it can be found the ans-
wer of questions, that can not be obtained 
by talking (hesitate to ask), from the Twitter 
profile pages of peoples, were mostly agreed. 
The great majority of reporters said they feel 
more comfortable in the Twitter environment 
because the people they interact with are not 
in front of them. Additionally the mostly 
reported that since it is not needed to reply 
instantly to posts or tweets sent on Twitter 
so it is possible to think over and give more 
conscious answers. The majority respondents 
have stated that in the Twitter environment 
they could openly share their thoughts even 
know that they will get reactions from peop-
le. About the final statement  “Whatever hap-
pens I do not remove any of my friends from 
my list because of a discussion”, majority of 
respondents were hesitant to agreement. By 
evaluating the answers of all these statements 
it is possible to say that, Twitter affects the 
way of interpersonal communication behavi-

ors of individuals. Thus second hypotheses of 
this research were supported. 

CONCLUSIONS

With the development of the Internet, the 
concept of social networking has emerged. 
Because social networking sites let instant, 
fast and free of cost, time and space bound 
communication, it has been rapidly getting 
involved in people’s social life. Through so-
cial networking, people can become aware of 
developments in their country and around the 
world, express their thoughts, share photos 
and videos, and even spend time playing to-
gether. Due to this reason, social networking 
sites today are seen as a channel of communi-
cation by almost everyone. 

The result of Internet and/or social media 
usage have been increasingly becoming da-
ily life issue.  Many researchers have focused 
specifically on technology’s effects on inter-
personal communication. According to the-
se researchers, social networking sites have 
transformed into important communication 
channels where people connect with each ot-
her and share information, emotion and tho-
ughts. The present study aimed to investigate 
and reveal the impacts of social networking 
sites on interpersonal communication. As 
a results of literature review on field and a 
survey of 360 people provided evidence that 
the rapid expansion of social networking sites 
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have been affecting interpersonal communi-
cation in many aspects.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Interpersonal communication is the most commonly used form of communica-
tion during a person’s life. The most basic definition of interpersonal communication is the 
process of sending and receiving information between two or more people. Interpersonal com-
munication is not only message transfer but also central to one’s social existence leading to the 
development of social relationships with others (Gao,2011:9). The literature review shows that 
day by day, technology has been engaged to the way people communicate and has substituted 
face-to-face communication (Drago,2015:13). It is clearly observed that interpersonal commu-
nication has been transforming to online platforms. Particularly, social networking sites have 
become one of the most important media of interpersonal communication. Because of the incre-
asing usage, social networking has become an important and researching phenomenon in many 
respect. When studies on social networks are examined, it is seen that studies aim to explain 
the use of social media in interpersonal communication. Some try to reveal the negative effects 
of social networks while others attempt to explain the positive aspects. Aim: The widespread 
use of the Internet has brought about significant changes in the behavior of people in their so-
cial life. Especially it is seen that social networking sites are becoming the essential medium 
of communication. The purpose of this study is to examine the impacts of social networking 
sites on interpersonal communication through a case study on Twitter. Based on the review, the 
hypothesis of this research is formulated as below:

H1. People are actively and regularly using Twitter as social network.

H2. Twitter affects the way of interpersonal communication behaviors of individuals.

Method: The present study used online survey method to reach the targeted population. Quan-
titative data were collected from Twitter users between the dates October 17th, 2016 and De-
cember 9th, 2016.  The questionnaire form consists of 3 sections. In the first part, it is aimed to 
determine the demographic characteristics of the sample. In the second part, 5 questions were 
asked to explain Twitter usage. In the third and last section, there is 10 question for revealing 
the influence of Twitter as a social network in interpersonal communication. In  questionnaire 
form, multiple choice questions were asked to respondents in the first and second section while 
five point Likert Scale was used in third section to allow the individuals to express how much 
they agree or disagree with the particular statement. 360 respondents were obtained by snowball 
sampling. Survey findings are analyzed statistically with SPSS v.20. Findings and Results: 
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According to the findings of the research, a large majority the respondents have had a Twitter 
account for 3 years. They reported that they had opened Twitter account to be in touch with their 
friends. Behind this the general purpose of Twitter usage, it was revealed that they use it mostly 
for fun, than socialization and communication. A great many of respondents as 87,8 percent 
stated that they use  social network Twitter 3 or more times in a day and during the survey 58,3 
percent were tweeting almost every day. Finally a great majority of respondents indicated that 
they use the mobile phone to access the Twitter account in case of not being able to reach any 
computers. In the light of  related data analysis, it is possible to say that the sample of this sur-
vey uses Twitter actively and regularly. Hence, first hypothesis of this research was accepted. 
When the findings in the second part of the study were analyzed, it is seen that the respondents 
mostly agreed with the statement. Beside this, there was no disagreement on some statements. 
Remarkable part of the participants have stated that they prefer to communicate with people via 
Twitter instead of taking the time to communicate face-to-face. Majority of respondents have 
evaluated it as a quick and easy channel to communicate with their friends. Almost all of the 
respondents thought that Twitter offer applications to increase sharing or improve relationships 
with people who are not very close in daily life. Similarly nearly all respondents stated that 
visual contents (face expressions, various applications, etc.) on Twitter strengthens the transfer 
of emotions in communication process. The statements of Twitter profiles create an impression 
about people that just got acquainted and it can be found the answer of questions, that can not 
be obtained by talking (hesitate to ask), from the Twitter profile pages of peoples, were mostly 
agreed. The great majority of reporters said they feel more comfortable in the Twitter environ-
ment because the people they interact with are not in front of them. Additionally the mostly re-
ported that since it is not needed to reply instantly to posts or tweets sent on Twitter so it is pos-
sible to think over and give more conscious answers. The majority respondents have stated that 
in the Twitter environment they could openly share their thoughts even know that they will get 
reactions from people. About the final statement  “Whatever happens I do not remove any of my 
friends from my list because of a discussion”, majority of respondents were hesitant to agree-
ment. By evaluating the answers of all these statements it is possible to say that, Twitter affects 
the way of interpersonal communication behaviors of individuals. Thus second hypotheses of 
this research were supported. By evaluating the answers of all these statements it is possible to 
say that, Twitter affects the way of interpersonal communication behaviors of individuals. Thus 
second hypotheses of this research were supported.
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Öz: Politika, insan yaşamına pek çok açıdan nüfuz 
eden bir alan olarak büyük önem taşımaktadır. Poli-
tik etki süreçlerinin başlıca enstrümanlarından birini 
ise antik çağlardan günümüze konuşmalar başka bir 
deyişle retorik oluşturmaktadır. Bu anlamda hem man-
tığa hitap edecek hem de duygulara temas edecek  söz 
tasarımlarına duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyaca yardımcı 
bir takım retoriksel araçların bulunduğu belirtilmelidir. 
Bu çalışmanın temel konusunu da retoriksel araçlardan 
biri olan ‘metaforun’ politik konuşmalardaki kapsayıcı 
varlığı ve rolü oluşturmaktadır. Bu çerçevede metafora 
ilişkin yapılan literatür değerlendirmesi, ABD’nin 45. 
Başkanı Donald Trump’ın başkanlık konuşmasındaki 
metafor kullanım örnekleri ile değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın önemi politik konuşmalarda metafor kul-
lanımın incelenmesine dönük akademik araştırmaların 
sınırlılığından ileri gelmektedir. Bir diğer önemli nokta 
ise dünyanın büyük kısmı tarafından izlenen başkanlık 
konuşmasının çok farklı özellikteki geniş kitlelere 
hitapta metaforun kullanım biçimine ışık tutacak ol-
masıdır. 
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Abstract: Politics is a crucial area as it has a huge 
impact on human life in many ways. One of the main 
instruments of the political influence processes is 
speech in other words rhetoric from the ancient time 
to today. In this sense it should be emphasized the 
need of designed words that will appeal both logic and 
emotions and the number of rhetorical devices to assist 
it. The main subject matter of this study is ‘metaphor’ 
as one of rhetorical devices and its’ role and intensive 
presence in speeches. In this context, the literature re-
view on metaphors has been evaluated by the examples 
of metaphorical use in the presidential speech of the 
45th President of the United States, Donald Trump. The 
importance of the study arises from limited academic 
researches, which examine the use of metaphors in 
political speeches. Another significant point, the study 
is to shed light on the use of metaphor in appealing to 
various masses in very different features as the presi-
dential speech was listened by most part of the world.  
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GİRİŞ 

Varoluşu anlamlandırma ihtiyacının/çabası-
nın/sürecinin bir aracı olarak dil, duygusal 
ve düşünsel dünyanın oluşması ve dışa akta-
rılmasında büyük önem taşımaktadır. Başka 
bir ifade ile, ‘iletişim, insanların dış dünyayı 
algılayarak iç dünyalarında anlamlı iletilere 
dönüştürdükleri ve bu anlamlı iletileri de dış 
dünyayla paylaştıkları dinamik bir süreçtir. 
Bu sürecin devamlılığı ise dile dayanmakta-
dır’ (Yalçın ve Şengül; 2007: 749). Dil aracı-
lığı ile kazanılan her yeni bilgi, her yeni bakış 
açısı, her farklı ifade biçimi bireyi içinde bu-
lunduğu o an yeniden inşa etmekte, öncekin-
den farklı bir varlığa dönüştürmektedir. Dilin 
nitelikli kullanımı olay ve olguların anlam 
boyutlarını çeşitlendirmekte, ifadeyi zengin-
leştirmekte, yalnızca anlam ortaklığı değil 
aynı zamanda duygu ortaklığına da imkan 
verebilmektedir. İşte tam da bu noktada dili 
kişilerarası iletişimin bir enstrümanı olmak-
tan çıkarıp, kitle iletişimin bir aracı olarak de-
ğerlendirdiğimizde konu halkla duygudaşlık 
ve düşünce ortaklığı arayışındaki politik alan 
aktörlerine gelmektedir. 

Antik Yunan döneminde politikacılar, halk 
meclislerinde akıcı ve etkili dil kullanımın öne 
çıkarıldığı bir sözel kültürden faydalanırken 
sonraki dönemlerde kendilerine yeni teknik-
ler bulmuşlardır. Artan nüfus ve devlet olgu-
sunun belirginleşmesi propagandanın gücünü 
öncelemiş ve medyanın insanlar üzerindeki 

nüfuzunun fark edilmesiyle politikacılar med-
ya üzerindeki etkilerini artırmışlardır  (Sayar, 
2016:345). Bununla birlikte, Antik Yunan’dan 
günümüze iletişim teknolojileri ve algısındaki 
büyük değişime rağmen retorik üzerine yeni 
yazılan eserlerin çoğu Aristoteles’e değin-
meden geçmemektedir. Çünkü söz söyleme 
sanatı ya da söz tasarımı kadim bir geleneğe 
dayanmakta, varlığı hiçbir zaman yadsına-
mamakta ve iletişim araçlarının gelişimi ile 
kullanım alanı da genişlemektedir. Tam da bu 
nedenle bu çalışmada örneklerinden yararla-
nılan konuşma, tüm geleneksel ve yeni medya 
araçlarında canlı olarak yayınlanan ve dinle-
yici kitlesi dünya olan 45. Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Donald Trump’a aittir. 

Tarihin her döneminde politik arenanın 
önemli enstrümanlarından biri olan konuşma-
larda ne söylendiği kadar nasıl söylenildiği 
de dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İfade biçimlerinin he-
def kitlenin zihninde ve kalbinde eş zaman-
lı bir karşılık bulması konuşmanın amacına 
ulaşması bakımından değerlidir. Hem zihin-
sel süreçleri tatmin edecek hem de duygulara 
temas edecek bu söz tasarımlarında yardımcı 
bir takım retoriksel araçlar bulunmaktadır. Bu 
araçlardan biri olarak ‘metafor’ politik konuş-
malarda sıklıkla kullanılmakta, tarihte yapı-
lan pek çok konuşmanın bir metafor etrafında 
kurgulandığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, 
bu çalışmada öncelikle metaforun ne olduğu, 
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neleri kapsadığı ve metafora yönelik bakış 
açıları değerlendirilecek daha sonra ise, po-
litik konuşmalardaki kullanımları ve amaç-
larına değinilecektir. Bununla birlikte, teorik 
bilgiler yakın geçmişte dünyanın büyük kıs-
mının izlediği bir konuşma olması bakımın-
dan ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın 
başkanlık konuşmasındaki metafor kullanım 
örnekleri ile ele alınacaktır. 

METAFOR ve POLİTİK DİLDEKİ VAR-
LIĞI 

Metafor, pek çokları için poetik ve retorik 
alanının dille bağlantılı bir sorunu olarak 
görülmekte, dilin karakteristiğine hapsedil-
mekte ve düşünce ve eylem sorunu olmaktan 
çıkarılmaktadır. Ancak Lakoff ve Johnson 
(2005: 27), bu değerlendirmeyi yaptıktan 
sonra metaforun günlük hayatta dil ile birlik-
te düşünce ve eylemde de yaygın bir şekilde 
görüldüğünü keşfettiklerini ve gündelik kav-
ram sisteminin temel doğası gereği metafo-
rik olduğunu belirtmektedirler. Metaforu ha-
yatın, dilin ve kültürün içine alan bu güncel 
yaklaşım günümüz dünyasında sıkça kullanı-
lan metafora geniş bir alan yaratmaktadır. Bu 
bakış açısını aklımızın bir köşesinde tutarak, 
gündelik hayatta yahut kitlelere seslenin poli-
tik konuşmalarda bilinçli bir tercih olarak ya 
da farkına varılmaksızın sıklıkla kullanılan 
metaforun ne olduğu üzerinde durmakta fay-
da bulunmaktadır.  

Yazım ve konuşma dilinde olay, olgu ve dü-
şünceler alıcılara aktarılırken mesajı basite 
indirgeyen, hızlı bir şekilde algılanmasına 
imkan sağlayan sembol ve metaforlardan fay-
dalanılmaktadır (Akyüz, 2016: 89). Etimolo-
jik olarak metafor kelimesinin kökü Yunanca 
meta=öte ve pherein=taşımak kelimelerinin 
birleşimine dayanmakta, kavramın merkezin-
de anlam transferi bulunmaktadır (Charteris-
Black, 2016: 14). Başka bir deyişle, bir me-
tafor kullanıldığında, bir fikir diğerine trans-
fer edilmekte ve izleyiciden x=y denklemine 
inanması istenmektedir (Lancaster, 2010: 
161). Metafor, ‘varlık-insan döngüsü içinde 
bilgiyi arayan insanın varlıkları anlama ve 
soyut olanı anlamlandırmada dil ile kurdu-
ğu ilişkinin kavramsallaşmış halde sembolce 
dışa yansımasıdır. Bir şeyi başka bir şey ile 
benzeterek, kıyaslatarak, anlatmaya yara-
yan mecazi anlatım şeklidir. Özellikle anla-
şılmayan, anlatılamayan şeyleri görsel ve 
somut kavramlarla, örneklemlerle anlatmak-
tır’ (Akyüz, 2016: 90).  Bu kapsamda, aşi-
na olunmayan şeylerin alışılageldik şeylerle 
ilişkilendirilmesi süreci metafora bağımlıdır. 
Çoğu zaman farkında olunmaksızın metafor-
lar düşünce biçimimize rehberlik etmektedir. 
Metaforların incelenmesi, sosyal aktörlerin 
tasavvurlarını/hayallerini şekillendiren saklı 
yapısal durumların açığa çıkmasını sağlaya-
bilmektedir (Drulak, 2008: 106).
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Türk Dil Kurumuna göre metaforun karşılığı 
olarak mecaz kelimesi kullanılmaktadır.1 Me-
caz ise ‘bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek 
anlamından başka anlamda kullanılan söz; 
bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dı-
şında başka anlamlara gelecek biçimde kul-
lanma’ şeklinde ifade edilmektedir.2 Ancak 
burada belirtmek gerekir ki mecaz (trope) üst 
kavram olarak bir grup adıdır ve söylenilen 
ile kastedilen arasında nesnel bir ilişkinin ol-
duğu ‘sınır öteleyen mecazlar (en önemlisi 
metonimdir)’ ve kastedilen anlamın başka bir 
imge dünyasına aktarıldığı ‘sıçrama mecaz-
ları = metafor, ironi (gizleme, bilmezden 
gelme, söylenen sözün aksini kastetme), ale-
gori (farklı ve imgesel söylemek anlamın-
da genişletilmiş metafor), benzetme (gibi 
edatıyla kullanılan ifadelerdir), kişileştirme 
(varlıklara insana has özelliklerin yansıtıl-
masıdır)’ olarak ikiye ayrılmaktadır. Meta-
for, Türkçede istiare, eğretileme, değişmece, 
ad aktarması ve aktarmaca kelimeleri ile de 
ifade edilmekte ve tanımları arasında ‘bir ko-
nuya ait bir kelimenin başka bir konuya ak-
tarılması’ yer almaktadır (Tepebaşılı, 2013: 
12-15). ‘Aristo’nun Poetika ve Retorik eser-
lerinde geliştirdiği metafor anlayışı 18. yüzyı-
la kadar retorik bir unsur olarak geçerli kal-

1 http : / /www.tdk.gov. tr / index.php?option=com_
b t s & a r a m a = k e l i m e & g u i d = T D K .
GTS.59faee64ae1d61.03551942 (Erişim Tarihi: 02.11.2017). 

2 http : / /www.tdk.gov. tr / index.php?option=com_
b t s & a r a m a = k e l i m e & g u i d = T D K .
GTS.59faeea9c20709.49858222 (Erişim Tarihi: 02.11.2017). 

mıştır. Kendinden sonraki dönemde metafor, 
mecaz (Trope) olarak sayılmıştır. Buna göre 
her Trope bir metafordur’ (Tepebaşılı, 2013: 
26). Aristoteles (2014: 185), eğretilemeli söz-
cüklerin kullanımının önemine değinirken iki 
noktanın üzerinde durmaktadır. Buna göre, 
kavrayışı güçleştirmemesi için ‘zorlama’ eğ-
retilemelerden; etkisini yok etmemesi için 
de ‘apaçık’ eğretilemelerden kaçınılmalıdır. 
Platon, metaforik düşünceyi felsefenin te-
meli olarak nitelemektedir. Öyle ki varlığın 
hakikatine erişmenin yegane yolu metaforik 
düşünceden geçmektedir. Platon’un ‘düşün-
cemin biricik sığınağı’ dediği bu retoriksel 
tekniğin özüne ulaşabilmek ise düşüncenin 
belirleyici niteliğinin politik olduğunun ön 
kabulüne dayanmaktadır (Bakacak, 2015: 
227). Metafor, politik konuşmalarda meşru-
laştırma söz konusu olduğunda temel bir stra-
tejidir. Çünkü, metafor ikna edici söylemin 
önemli bir özelliğidir ve iknanın bilinçli ve 
bilinçdışı (bilişsel ve duygusal) araçlarını ha-
yata (yaşam felsefesine) ahlaki bir perspektif 
oluşturmak için kullanmaktadır. Metafor, bi-
linçdışı/duygusal ilişkileri etkinleştirme yö-
nünde kullandığı dil ile inançları, tutumları 
ve değerleri etkilemekte; bir diğer yönüyle 
fikir ve inançlara biçilen değeri iyilik ve kö-
tülük boyutunda etkilemektedir (Charteris-
Black, 2016: 13).

Metaforun ne olduğuna ilişkin ortaya konu-
lan bu değerlendirmelerin ardından, konuya 
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liderler ve politika açısından bakmak ve bunu 
yaparken Donald Trump’ın başkanlık konuş-
masında yer alan metaforlardan yararlanmak 
yerinde olacaktır.

TRUMP BAŞKANLIK KONUŞMASIN-
DAN ÖRNEKLERLE LİDERLERİN 
METAFOR KULLANIMI 

Liderlerin ikna dili hem bilinçli rasyonel 
yargılara/fikirlere hem de bilinçdışı duygu-
sal tepkilere hitap etmektedir. Bu hitap hem 
içe hem de dışa dönüktür; dünyaya ilişkin 
bilinçli bilgileri temel alan daha iyi bir gele-
cek hedefiyle dışsal; gizli fikirler, değerler ve 
duyguları harekete geçirmesi ile de içseldir. 
Metafor, güçlü duygusal tepkileri ateşleyen 
köklü kültürel değerler ile gündelik yaşan-
tıdaki tanıdık deneyimlere ilişkin anlayışı 
birleştirmede çok etkili retoriksel bir araçtır 
(Charteris-Black, 2016: xi). Bu etkili retorik-
sel araca yakın geçmişte milyonların izlediği 
bir konuşmadan örneklerle bakmak konunun 
anlaşılması bakımından önemlidir. 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin 45. Başkanı olarak 20 Ocak 2017 tari-
hinde yemin ederek görevi devralmış ve tüm 
dünyanın izlediği bir konuşma gerçekleştir-
miştir. 16 dakikalık bu konuşmada Trump, 
üçleme, kontrast gibi pek çok retoriksel ara-
cın yanı sıra çok sayıda metafor kullanmıştır. 
Yukarıda Charteris-Black’in ifade ettiği me-
taforun içsel ve dışsal yahut bilinçli ve bilinç 

dışı yönleri Trump’ın aşağıdaki cümlelerinde 
açıkça görülmektedir. 

- ‘Şehir merkezlerimizde fakirliğin kapanına 
kısılan anne ve çocuklar; ulusumuzun toprak-
larına bir uçtan bir uca mezar taşları gibi da-
ğılan paslanmış fabrikalar; nakit bolluğuna 
rağmen genç ve güzel öğrencilerimizi bilgi-
den mahrum bırakan bir eğitim sistemi; çok 
sayıda hayatı çalan ve ülkemizin fark edilme-
miş potansiyelini talan eden suç, çeteler ve 
uyuşturucu. (Mothers and children trapped in 
poverty in our inner cities; rusted-out factori-
es scattered like tombstones across the land-
scape of our nation; an education system, 
flush with cash, but which leaves our young 
and beautiful students deprived of knowled-
ge; and the crime and gangs and drugs that 
have stolen too many lives and robbed our 
country of so much unrealized potential.) 

Konuşmasının bu bölümünde Trump, mevcut 
durumun ve kendinden önceki dönemin iza-
hında sıklıkla metaforlardan yararlanmakta-
dır. Özellikle kapanan fabrikaların mezar taş-
larına benzetilmesi ve ölümle ilişkilendirile-
rek dramatikleştirilmesi duygulara hitabı içe-
ren dikkat çekici bir metafor olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu cümlenin hemen ardından 
gelen cümlede söz konusu tespitler ‘katliam’ 
olarak nitelenerek yine metafordan faydala-
nılmış, katliamın sona erdiği ifadesi ile ‘iyi 
bir gelecek vadi’ne ışık yakılmıştır. Bu nokta-
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da belirtilmesi gereken bir diğer husus, cümle 
fiilinin tekrar edilerek pekiştirilmiş olmasıdır. 

- Bu Amerikan katliamı tam da burada sona 
eriyor tam da bu noktada sona eriyor. (This 
American carnage stops right here and stops 
right now.) 

Yukarıdaki ifadelerin benzeri yönde, konuş-
manın devamında yine  metaforik ifadelerin 
hem içsel hem dışsal olduğu gözlenmektedir. 
Zenginlik, güç ve güvenin yok oluşu ‘ufukta 
kaybolma’ şeklinde anlatılarak metaforik bir 
ifade tercih edilmiştir. Bu tercih, cümlenin 
daha somut ve zihinde canlandırılabilir bir 
forma dönüşmesine yardımcı bir görev gör-
mekte, dinleyicinin zihninde yok oluşun res-
mi çizilmektedir. Aynı gayeden hareketle ka-
panan fabrikaların kıyıları terk etmesi söz ko-
nusu resmin bir diğer parçasıdır. Sonrasında 
ise metaforlar dışsal/bilinçli yönde ilerlemek-
te ve yeni bir yönetimin haberini vermektedir. 

- ‘Diğer ülkeleri zengin ederken, kendi ülke-
mizin zenginliği, gücü ve güveni ufukta kay-
boldu. (We’ve made other countries rich whi-
le the wealth, strength, and confidence of our 
country has disappeared over the horizon.)’ 

- ‘Arkalarında milyonlarca Amerikalı işçiyi 
bıraktığını bir an olsun düşünmeden fabri-
kalar bir bir kapandı ve kıyılarımızı terk etti. 
(One by one, the factories shuttered and left 
our shores, with not even a thought about the 

millions upon millions of American workers 
left behind.)’ 

- ‘Bugünden itibaren topraklarımızı yeni bir 
vizyon yönetecek. (From this day forward, a 
new vision will govern our land.)’ 

- ‘Halkımızı sosyal yardım parası almaktan 
kurtarıp işe geri dönmelerini sağlayacağız; 
ülkemizi Amerika’nın elleri ve Amerika’nın 
emeği ile yeniden inşa edeceğiz. (We will get 
our people off of welfare and back to work – 
rebuilding our country with American hands 
and American labor.)’ 

Lancaster (2010: 161), metaforla dinleyici-
nin doğrudan bilinçaltına seslenildiğini, din-
leyicinin farkına varmaksızın belirli bir ruh 
haline sokulduğunu belirtmektedir. Bu an-
lamda daha fazla metafor içeren konuşmalar 
ilham verici konuşmalar olarak algılanmak-
tadır çünkü mesajı aktarırken aynı zamanda 
konu ya da konuşmacıyla duygusal bağları 
harekete geçirmektedir (Mio vd. 2005: 288). 
Trump’ın konuşmasının aşağıdaki bölümle-
rinde ise ‘vatanseverlik’ duygusunun öne çı-
karıldığı ve dinleyici kitlenin ‘coşku’nun ön-
celendiği bir ruh haline sokulmaya çalışıldığı 
söylenebilir. Tüm ifadeler boyunca bu hedefe 
götüren araçlardan biri olarak söz tasarımına 
‘metaforlar’ eşlik ve hizmet etmektedir. 

‘Kalbinizi vatanseverliğe açtığınızda, gurura 
yer olmaz. (When you open your heart to pat-
riotism, there is no room for prejudice.)’
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‘Amerika birleştiğinde, Amerika hiçbir şekil-
de durdurulamaz. (When America is united, 
America is totally unstoppable.)’

‘Hiçbir zorluk Amerika’nın kalbi, ruhu ve 
mücadelesi ile yarışamaz. (No challenge can 
match the heart and fight and spirit of Ame-
rica.)’

Metaforlar, insanların dünyayı algılayış bi-
çimlerini değiştirmekte ve bununla ilgili 
duygularını etkileyerek onları harekete ge-
çirmektedir (Charteris-Black, 2016: 14). Bu 
bağlamda metaforun başlıca işlevlerine de-
ğinmek faydalı olacaktır. Bu işlevler arasın-
da, söz dağarcığının zenginleştirilmesi, odak-
lanma, hayal gücünün uyarılması, tinsel alan-
ların keşfi, duyguların aktarımı ve harekete 
geçirilmesi, estetik cazibe yaratılması, eğlen-
dirme, moral değerlerin aktarımı, davranış-
ların uyarılması, anlamı genişletme, ayrıntı-
landırma, sorgulama ve birleştirme sayılabil-
mektedir (Tepebaşılı, 2013: 22-25). Bununla 
birlikte metafor söylemin tüm farklı alanla-
rında amaç bakımından değişiklikler göste-
rebilmektedir. Örneğin, edebiyat ve sohbette 
gönderme/yönlendirme yapma, haberde ve 
bilimde bilgilendirme, reklam ve politikada 
ikna etme ve eğitimde açıklayıcı olma özelli-
ği ve hedefini taşıyabilmektedir. Dolayısıyla 
metafor, dilde, düşüncede ve iletişimde ge-
rekli bir enstrüman olarak görülebilmektedir 
(Steen, 2008: 214).  Tüm bu amaçların birlik-
te ya da ayrı ayrı kullanımlarının gözlendiği 

metaforlar dilin incelikli kullanımına olanak 
sağlamaktadır. Aşağıdaki örnekler, yukarıda-
ki diğer örneklerle birlikte düşünüldüğünde, 
Trump’ın konuşmasında sıklıkla metafor-
lardan yararlandığını göstermektedir. Söz 
konusu metaforlar daha çok ‘tinsel alanların 
keşfi’, ‘duyguların aktarımı ve harekete geçi-
rilmesi’, ‘davranışların uyarılması’ ve ‘moral 
değerlerin aktarımı’ işlevleri kapsamında de-
ğerlendirilebilir. 

‘Yeni bir ulusal gurur ruhlarımızı hareke-
te geçirecek, bakışımız zenginleştirecek ve 
ayrılıklarımızı iyileştirecek. Askerlerimizin 
hiçbir zaman unutmayacağı o eski bilgeliği 
hatırlama zamanıdır: İster siyahi, ister kah-
verengi ister beyaz olsun hepimizin kanı aynı 
yurtseverlikle akıyor, hepimiz aynı muhteşem 
özgürlüklerin tadını çıkarıyoruz ve hepimiz 
aynı muhteşem Amerikan bayrağını selam-
lıyoruz. (A new national pride will stir our 
souls, lift our sights, and heal our divisions. 
It is time to remember that old wisdom our 
soldiers will never forget: that whether we 
are black or brown or White, we all bleed the 
same blood of patriots, we all enjoy the same 
glorious freedoms, and we all salute the same 
great American Flag.)’ 

Ruhların harekete geçmesi, bakışın zengin-
leşmesi, ayrılıkların iyileşmesi ve tüm bun-
ların ulusal gurur ile gerçekleşmesi metaforik 
bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Cüm-
lenin devamında kanın yurtseverlikle akması 
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ve Amerikan bayrağının selamlanması diğer 
metaforik unsular olarak göze çarpmaktadır. 
İfadelerdeki duygulara hitap açıktır ve meta-
forun duygulara nüfuzu burada net bir şekilde 
görülmektedir. 

Charteris-Black (2016: 17), Politikacılar ve 
Retorik, Metaforun İkna Edici Gücü (Politi-
cians and Rhetoric, The Persuasive Power of 
Metaphor) isimli kitabında Winston Churc-
hill, Martin Luther King, Margaret Thatcher, 
Bill Clinton, Tony Blair ve George W. Bush’un 
konuşmalarındaki metaforik ifadeleri analiz 
etmiş ve  söz konusu tüm politikacıların me-
taforu yoğun bir şekilde kullandığına, politik 
konuşmada metaforun hayati olduğuna işaret 
etmiştir. Çalışmanın ana bulgularından birini 
ise metaforun, konuşmanın diğer figürleri ile 
iç içe geçerek  anlam yaratma sisteminin bir 
parçası olmaya başladığında çok daha etkili 
hale gelmesi oluşturmaktadır. Metafor özel-
likle zıtlık/kontrast (contrast) tekniği ile bir-
leştirildiğinde ikna etme gücüne erişmektedir 
(Charteris-Black, 2016: 197). Bu noktada an-
laşılmaktadır ki metaforun etkisinin artması 
için diğer retoriksel araçlarla birlikte kulla-
nılması ve bu araçların anlam bütünlüğüne 
hizmet edecek şekilde bütünün parçaları ola-
rak organize edilmesi gerekmektedir. Donald 
Trump’ın metafor kullanımında yararlandığı 
diğer retoriksel araçları fark etme anlamında 
aşağıdaki alıntılardan yararlanmak faydalı 
olacaktır. 

‘Ve ister Detroit’in çarpık sokaklarında ister 
Nebraska’nın rüzgarlı ovalarında doğsun, 
çocuklar aynı gecenin göğüne bakar, kalple-
rini aynı rüyalarla doldurur ve aynı kudretli 
yaratıcının verdiği yaşam enerjisinden ilham 
alır.  (And whether a child is born in the ur-
ban sprawl of Detroit or the windswept plains 
of Nebraska, they look up at the same night 
sky, they fill their heart with the same dreams, 
and they are infused with the breath of life by 
the same almighty Creator.)’ 

Metaforik ifadelerin yer aldığı bu cümlede 
aynı zamanda üçleme kullanılmıştır. Üçle-
me, vurgulanmak istenen noktaların üçlü bir 
listeleme ile sunulmasıdır ki üçleme ile bir 
tamamlanmışlık duygusu ve sona erme his-
si oluşturulmaktadır. Genellikle argümanlar 
ikili olarak iyi-kötü, güzel-çirkin şeklinde 
sunulurken buna bir üçüncü maddenin eklen-
mesi son bir vuruş niteliğindedir ve gündelik 
hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır (Lancas-
ter,2010:32). 

‘Ve sizin desteğiniz, erdem ve sevginiz 
yol boyunca bize rehberlik edecek. Bir-
likte Amerika’yı yeniden güçlü yapaca-
ğız. Amerika’yı yeniden zengin yapacağız. 
Amerika’yı yeniden gururlu yapacağız. 
Amerika’yı yeniden güvenli yapacağız. Ve 
evet, birlikte, Amerika’yı yeniden mükemmel 
yapacağız. (And your courage and goodness 
and love will forever guide us along the way. 
Together, we will make America strong aga-
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in. We will make America wealthy again. We 
will make America proud again. We will make 
America safe again. And yes, together, we 
will make America great again.)’

Metaforik ifadelerin yanı sıra son cümlede 
Amerika’nın yeniden güçlü, zengin ve gurur-
lu yapılması ifadeleriyle hem kişileştirme uy-
gulanmış hem de tekrar yapılmıştır. Burada 
da metaforun diğer retoriksel araçlarla kulla-
nımında etkisinin arttığı teorik bilgisinin uy-
gulamasını görmüş bulunmaktayız.

Yukarıda bir girizgah niteliğinde örneklerle 
ifade edilmeye çalışılan örnekli anlatımdan 
sonra metaforun politik dildeki varlığını an-
lamak adına burada son olarak Lancaster’in  
çalışmasına değinmek de yerinde olacaktır. 
Lancaster (2010: 162) kendi yaptığı çalışma-
lara dayandırarak ortalama bir politikacının 
her 23 kelimede bir kez metafor kullandığını 
belirtmekte ve bu tespit öncesinde metafo-
run sofistike bir araç olmasına karşın farkın-
da olmaksızın hepimizin kullandığına işaret 
etmektedir. Ona göre pek çok konuşma tek 
bir metafor etrafında kurgulanmaktadır ki 
Harold Macmillans’ın ‘wind of change (de-
ğişim rüzgarı), Charles De Gaulle’nin ‘flame 
of French resistance (Fransız direniş alevi)’, 
Prens Charles’ın ‘monstrous carbuncle on the 
face of much loved and elegant friend (çok 
sevilen ve zarif arkadaşın yüzündeki devasa 
sivilce)’ bunun örnekleri arasında sunulabil-
mektedir.  

SONUÇ 

Metafor, insan zihnine ve kalbine hitap eden 
bir söz aracı olarak gündelik dilin akışından 
politik dilin sunuluşuna hayatın pek çok ala-
nında karşımıza çıkmaktadır. Kısaca anlam 
transferi, soyut ve uzak ifadelerin somutlaş-
tırılıp yakınlaştırılması ve bir şeyi söyleyip 
başka bir şeyin kastedilmesi şeklinde tanım-
lanabilecek olan metafor, ifadeye zenginlik 
katmakta, farklı düşünme biçimlerine yol 
açmakta, soyut ve anlaşılması zor ifadele-
rin zihinde tahayyülüne imkan tanımaktadır. 
Duyguları etkileme yönüyle ikna sürecine 
katkı sunması da bu çerçevede metaforun gü-
cünü artırmaktadır. Tüm bu boyutlar ele alın-
dığında metafor politik konuşmaların önemli 
bir argümanı olarak gün ışığına çıkmaktadır. 
Bu çerçevede, ABD’nin 45. Başkanı Donald 
Trump’ın başkanlık konuşmasından örnek 
metaforik ifadeler değerlendirilmiştir. 

‘Mezar taşları gibi ülkeye dağılan paslanmış 
fabrikalar’, ‘zenginliğin, gücün ve güvenin 
ufukta kaybolması’ ve ‘fabrikaların arkaların-
da milyonlarca işçiyi bıraktığını düşünmeden 
kıyıları terk etmesi’ örneklerinde görüldüğü 
gibi verilmek istenen mesaj, metaforlar yar-
dımıyla hikayeci bir üslupla dramatize edile-
rek ve zihinlerde canlandırılmaya uygun bir 
şekilde ifade edilmiştir. 

‘Ülkenin Amerika’nın elleri ve Amerika’nın 
emeği ile yeniden inşa edilmesi’, ‘Ame-
rika birleştiğinde Amerika’nın hiçbir şe-
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kilde durdurulamaması’,  ‘hiçbir zorluğun 
Amerika’nın kalbi, ruhu ve mücadelesi ile 
yarışamaması’ ve ‘birlikte Amerika’nın ye-
niden güçlü, zengin ve gururlu yapılacak ol-
ması’ ifadelerinin her birinde ülkenin yeniden 
inşasında birlik ve bütünlük vurgusu yapılır-
ken kişileştirme (Amerika) tekniğinden ya-
rarlanılmıştır. Lackoff ve Johnson (2015: 64), 
kişileştirmenin dünyadaki fenomenleri insani 
terimlerle anlamlandırılmasına imkan sağla-
dığını belirtmektedirler. Bu kapsamda metnin 
farklı yerlerinde tekraren Amerika’ya atfedi-
len (ve onu önceleyen) insani niteliklerin, bi-
reylerin kendi dünyaları ile Amerika’yı (ülke 
hedeflerini) özdeşleştirmelerine (Amerika’yı 
kendileri gibi anlamlandırmalarına) yardımcı 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

‘Yeni bir ulusal gururun ruhları harekete ge-
çirmesi, bakışı zenginleştirmesi, ayrılıkları 
iyileştirmesi’,  ‘herkesin kanının yurtsever-
likle akması’ ve ‘kalplerin aynı rüyalarla 
dolması’ metaforlarında soyut kavramların 
somut fiillerle tamamlandığı görülmektedir. 
Bu şekilde soyuttan somuta götüren bir cüm-
le dizini ile kavrayışın kolaylaşmasının ve eş 
zamanlı olarak milli duyguların harekete ge-
çirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Son deyiş olarak belirtilmelidir ki söz konusu 
konuşmada yer alan ve çoğunlukla duygu-
lara hitap eden metaforlar farklı yöntemler 
ve amaçlarla metnin zenginleşmesine katkı 
sağlamakta ve düz söylemin sıkıcılığından 

ifadeleri kurtararak dikkatin dinamik kalma-
sına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda poli-
tik konuşmalarda metaforun etkinliği ve rolü, 
tarihteki pek çok konuşmada olduğu gibi 
Trump’ın başkanlık konuşması örneğinde de 
gözler önüne serilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Language, an instrument of making existence meaningful, has a huge importan-
ce to create an emotional and intellectual world and transmit it to others. Individuals’ cognitive, 
intellectual and emotional states are rebuilt at any moment they gain new information, a new 
point of view or a different form of expression by language and they become a new being. 
Qualified use of language diversifies meanings of events and phenomena, enriches expressi-
ons and can also allow not only common thoughts but also common feeling/sympathy. In this 
context, when we regard language as a mass communication instrument beside interpersonal 
communication, the subject comes to political field actors who seek to create common thoughts 
and emotion with masses. Hence, one of the main instruments of the political influence pro-
cesses is speech in other words rhetoric from the ancient time to today. In this sense it should 
be emphasized the need of designed words that will appeal both logic and emotions and the 
number of rhetorical devices to assist it. As one of them, metaphors uses for transfer meanings 
from one word to another or one expression to another and it enriches expressions, provides 
different ways of thinking, facilitate to understand difficult and intangible issues. Steen (2008: 
214) explains metaphor purposes in different fields as follows: ‘They can occur for diverging 
communicative purposes in all domains of discourse: for instance, metaphor may be divertive 
in literature and conversation, informative in news and science, persuasive in advertising, poli-
tics, and science, and instructive in education. Thus, metaphor may be regarded as an essential 
tool in language, thought and communication’. There are also various functions of metaphor 
beside its persuasive purpose in political field. It could be expressed such as enrichment of 
vocabulary, focusing, provoking imagination, exploration of spiritual areas, evoking and trans-
mitting emotions, creating aesthetic appeal, entertaining, transferring moral values, stimulus 
acts, enhancement of meaning, detailing, questioning and bonding (Tepebaşılı, 2013: 22-25). 
Aim: Many unforgettable speeches in history are shaped by the philosophy of metaphor.  The 
study aims to draw attention to use of ‘metaphor’ as one of rhetorical devices and its’ role and 
intensive presence in political speeches. From ancient times to the present modern days, poli-
tics have been always an issue of persuasion so message design is an obligation to succeed it. 
In this sense, with examples from the inauguration speech of the 45th President of the United 
States, Donald Trump, metaphors’ importance in political area is tried to evaluate. Method: 
This study is a review on metaphors and the literature review has enriched by the examples of 
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metaphorical use in the inauguration speech of the 45th President of the United States, Donald 
Trump. Findings and Results: We often come across metaphors as a rhetorical device, which 
appeals to individuals’ thoughts and feelings in many areas of life, from daily conversations to 
formal political speeches.  Metaphor, that can be briefly described as meaning transfer, making 
familiar and embodying abstract and distant expressions, and saying something but meaning 
something else, enriches the expression, leads to different ways of thinking, enables to fancy 
some unclear and abstract expressions. Additionally, contributing to the persuasive process by 
influencing emotions also increases the power of the metaphor. Hence, when the all aspects of 
metaphor are taken into account, it emerges as an important argument for political speeches. In 
this context, the sample metaphorical expressions in the inauguration speech of the 45th Presi-
dent of the United States, Donald Trump have been assessed. Some of the metaphorical uses as 
follows:  -The message, wanted to be given, has been dramatized by metaphors and descriptive 
language which let thoughts visualized: ‘rusted-out factories scattered like tombstones across 
the landscape of our nation’, ‘the wealth, strength, and confidence of our country has disappea-
red over the horizon’, and ‘one by one, the factories shuttered and left our shores’. -The abstract 
concepts placed in these sentences ‘a new national pride will stir our souls, lift our sights, and 
heal our divisions’, ‘we all bleed the same blood of patriots’ and ‘they fill their heart with the 
same dreams’ are embodied by metaphors. In this way, it is understood that making abstract 
sentences embodied ease the comprehension and at the same time it allows to stir national spirit. 
At last but not least, it should be stated that the metaphors use in the speech, mostly appealing 
to emotions with various aims, enrich the text and help to keep listeners’ attention by allowing 
expression charming and aiding visualization. In this context, the effectiveness and role of me-
taphors in political speech is evident in Trump’s inauguration speech as well as in many of the 
historical speeches. 
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Öz: Giriş: Günlük hayatta yaygın olarak kullanı-
lan Instagram genelde fotoğraf paylaşım temelli 
bir dijital iletişim aracıdır. Sosyal medya aracı 
olan Instagram’ı işletmelerin yanı sıra bireylerde 
çoğunlukla kullanmaktadır. Fotoğraflar aracı-
lığı ile yapılan bu etkileşimli site Facebook ve 
Twitter’in kullanım amacından oldukça farklıdır. 
Daha az yazı ve daha çok fotoğraf olması sebebi 
ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştır.  Özellik-
le üniversite öğrencileri sosyal medya aracı sa-
yesinde birbirleriyle iletişim kurabilmektedirler. 
Aynı zamanda kendi markalarını oluşturma fırsatı 
da bulmaktadır. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış 
mülakat yöntemi ile üniversite öğrencilerinin Ins-
tagram kullanımı hakkında bilgi alınmıştır. Yön-
tem: Bu çalışma Goffman’ın  (1959) öz sunum 
(self-presentation) teorisi odaklı hazırlanmıştır. 
Öğrenciler kendisi hakkında çevresine bilgi ver-
mek, onlardan bilgi almak, modayı ve haberleri 
takip etmek ve alışveriş yapmak için bu siteyi 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Instagram, Benlik Sunum 
Teorisi (Self-Presentation Theory), İletişim, Fo-
toğraf

Abstract: Introduction: Instagram, widely used 
in daily life, is a digital communication tool 
generally based on photo sharing. As a social 
networking platform, Instagram is used mostly 
by individuals as well as businesses. This site, 
which provides communication by interactive 
photo sharing, is quite different than Facebook 
or twitter. It gained appreciation from its users 
because there are fewer texts and more photos 
in the content. In particular, university students 
can communicate with each other with this social 
networking site. At the same time, they find an 
opportunity to create their own brands. Method: 
In this study, semi-structured interview met-
hod used to collect data about Instagram usage 
among university students. Also this study focu-
ses Goffman’s (1956) self-presentation theory. 
It is deduced that students use this site to inform 
their entourage about themselves, get information 
from them, keep up with the fashion and news, 
and to shop.

Key Words: Instagram, Self-Presentation Theory, 
Communication, Photo
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GİRİŞ

İnsanoğlunun fotoğraf yolculuğu eski çağlar-
da günlük hayatlarındaki yaşadıklarını mağara 
duvarlarına resmetmelerine kadar uzanan bir 
yoluculuktur. İlk insan, çevresinde gördükle-
rini anlamlandırmak, etrafındaki diğer insan-
lara anlatmak ve gelecek nesillerin görmesi-
ni sağlamak için kilden boyalarla duvarlara 
figürler çizmiş ya da gördüklerini doğrudan 
duvarlara kazımıştır. İlk insanın gördüklerini 
saklama davranışı yaşadığımız çağa kadar de-
vam etmektedir. Günümüz şartlarında ise sa-
dece saklama ve yayma koşulları değişmiş ve 
çeşitlenmiştir. Fotoğraf çekmek ise bu alanda 
en çok kullanılan yöntemdir (Demirel, 2015). 

Fotoğraf, iletişim araçları teknolojileri içeri-
sinde önemli araçlardan biridir. Bu iletişim 
aracının bulunması ile iletişim alanı farklı bir 
boyuta açılmıştır. Bu önemli boyut ise “görsel 
iletişim” boyutudur. Matbaanın bulunması ile 
yazılı olarak aktarılan mesajlar, fotoğrafın bu-
lunuşu ile görsel olarak da verilmeye başlan-
mıştır. Fotoğrafın bulunuşu, o zamana kadar 
bu işlevi yerine getirmeye çalışan ve sanatsal 
bir alan olarak kabul edilen resim sanatının 
yerini alan bir buluş olarak kabul edilmiştir. 
Nesilen nesile aktarılan kültürel görsel akta-
rımını sağlayan resim sanatı, fotoğrafın bulu-
nuşu ile biraz işlev değiştirmişitir: Picasso’un 
deyimi ile fotoğrafın bulunuşu resim sanatını 
özgürleştirmiş, yeni akımların bulunmasına 
neden olmuştur (Aziz, 2016: 98). Fotoğraf bir 

bütün simge olarak düşünüldüğünde kültürün 
görsel aktarımını sağlayan iletişim aracıdır. 

Simge iletişimin temel yapısal ögesidir. İnsan 
iletişimini simgelerden ayrı düşünmek müm-
kün değildir. Sesten, söze, rastgele hareket-
lerden, anlamlı jestlere ve mimiklere geçerek 
hem bir simge sistemi hem de iletişim sistemi 
oluşturmuşlardır. Simgeler göze hitap edebi-
leceği (görsel) gibi kulağa da hitap etmektedir 
(işitsel). Diğer bütün simge sistemi bunlardan 
doğduğu söylenebilir (Güngör, 2016: 42). Bu 
noktada insanların geçmişten günümüze ka-
dar kullandığı resim, fotoğraf ve filmler sim-
ge açısından önemli birer iletişim aracıdır. 

Öğrencilerin sosyal medya kullanımlarında 
çoğunlukla Instagram tercih etmektedir.  Se-
bepleri ise görsellik olgusu, fotoğraf temelli 
bir mecra olması ve sevdiklerinin fotoğrafla-
rına bakmaktan hoşlandıklarını ifade etmek-
tedir.  Ayrıca öğrenciler Instagram’ ın daha 
kolay, rahat ve aktif kullanımı olduğu, öğren-
cilerin kendi kuşaklarını iyi temsil ettiğini dü-
şünmektedirler. Kendi çektikleri “öz cekimle-
ri, (selfie)”, istenilen bir kişilik yaratılması ya 
da kişiliğin ön plana çıkarılmasını mümkün 
kıldığını ifade etmişlerdir. (Üçer, 2012).

Görsellik olgusunun anlamındaki tarafsızlık 
ve görüntünün çekiciliği geçmişten günü-
müze insanların ilgisi çekmektedir. Bu ne-
denle fotoğraf, resim ve şekiller geçmişten 
günümüze kadar farklı teknolojik araçlarla 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: I03

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: I03

ID: 431 K: 387
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

98

çoğaltılmış ve paylaşılmıştır. Bu noktadan 
hareketle insanların kendileri ile ilgili genel-
de olumlu benlik sunumunda Instagram’ ı 
kullanmaktadır. Instagram insanların görüntü 
alma, saklama ve kaydetme ihtiyacını en hızlı 
ve en kolay bir şekilde gerçekleştiren en etkili 
sosyal medya aracı konumundadır. Bu çalış-
mada öğrencilerin benlik sunum aracı olarak 
Instagram’ ı kullanma durumu araştırılmıştır. 

 KURAMSAL ÇERÇEVE

Dilin insan ve toplum yaşamında merkezi 
öneme sahip olduğunu düşünenlere göre dü-
şünceler dilin yapısı içerisinde anlam kaza-
nır. İnsanlar için gerekli her türlü bilgi dilin 
yapısı içerisindeki şifreler aracılığıyla veri-
lir. İnsan ve yaşama dair her şey dilin sim-
gesel dünyası içerisinde inşa edilir ve varlık 
kazanır. Yapısalcılıktan beslenmekle birlikte 
görüşlerini postmodernizmin düşünsel iklimi 
içerisinde biçimlendiren postyapısalcılar ise 
dil içerisinde kurulan gerçekliği ve anlamsal 
içeriği de büyük ölçüde saf dışı ederler. Genel 
olarak bakıldığında dilbilim ve göstergebilim 
etrafında geliştirilen düşüncelerin özünü dil 
ve gerçek dünya ilişkisi sorgusu oluşturur. 
Özellikle kitle iletişim araçlarının insanın 
günlük yaşamının ayrılmaz bir kesiti haline 
geldiği günümüzde göstergebilim iletişim bi-
limlerinin ilgi alanında yer almaya başlamış-
tır  (Güngör, 2016: 216). 

Göstergebilim, bir dizge (anlamlı bir bütün) 
oluşturan birimlerin aralarında, bir bağıntı-
nın, bir kurallı dayanışmanın bulunduğuna 
inanır; anlamın benzer öğelerden değil, kar-
şıt öğeler arasındaki ilişkilerden hareket eder. 
Bu nedenle, insanın düşünsel, dilsel, kurmaca 
yaratımının en üst düzeyinde yer aldığı kabul 
edilen yoğun anlam demetinden oluşmuş ya-
zınsal/sanatsal ürünlere ve üretimlere yakla-
şırken bile tutarlılık içinde çalışır. Gösterge-
bilim, daha geniş ve daha yalınlaştırılmış bir 
anlatımla, insanın, içinde yaşadığı dünyayı 
anlamasını sağlayan bir model geliştirir. Çev-
resinde olup biteni anlamaya çalışan herkes 
bir “gösterge avcısı” dır. Daha fazla çabayla 
kişiler bu anlama sürecini yöntemli bir şekle 
dönüştürebilirler (Rifat, 2009).

Instagram

Sosyal medya hayatımızın önemli bir parça-
sı olmuştur. Üniversite gençliğinin neredey-
se tamamı sosyal medyayı etkin bir şekilde 
kullanmaktadır. Gençler sosyal medya aracı-
lığıyla yorum yapmakta, arkadaşlarıyla ileti-
şimde bulunmakta ve çeşitli paylaşımlar yap-
maktadır (Solmaz vd., 2013). Sosyal medya 
araçsal çeşitliliğin yanı sıra kişilerin iletişim 
biçimlerini de farklılaştırmış ve neredeyse 
yeni bir yaşam tarzı ortaya çıkarmıştır. Yeni 
iletişim ortamları bireylerin sosyal aktivitele-
rini alışveriş biçimlerine kadar geniş bir yel-
pazede etkili olmuştur (Aktan, 2017:49). 
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Instagram 2010 yılında Apple firması tarafın-
dan kullanıcıların hizmetine sunuldu. Daha 
sonra Facebook bir (1) milyar dolara satın 
aldı. 2016 yılı sonunda 600 milyon aktif kul-
lanıcı sayısına ulaştı. Bu kullanıcıların pay-
laştığı fotoğraf sayısı ise 40 milyar civarında-
dır ve bu fotoğraf ve video sayısı her gün 95 
milyon yükselmektedir.  Bu sebepledir ki bu 
platform akademik araştırmacıların da dikka-
tini çekti ve çalışmalara konu oldu. Araştır-
macılar tarafından ortaya konan genel konu-
lar ise şunlardır (Magazine, 2017). 

 Çok farklı topluluklar kadar genç kulla-
nıcıları cezbetmektedir.

 Genç insanlar şu anda Instagram da 
Facebook’dan daha fazla zaman  geçir-
mektedirler.

 Kullanıcılar bu görsel iletişim aracı 
ile çok fazla ilgilenmektedirler. Çünkü        
fotoğrafları paylaşmak kelimelerden 
daha kolaydır.

 Kullanıcılar Instagram’ ı  Facebook’ a 
tercih ederler. Çünkü o kendisinde yüklü 

       fotoğrafları Facebook ve Twitter’dan daha 
hızlı taramaktadır.

 İşletmeler Instagram aracılığı ile pazarla-
ma mesajlarını yayarlar. 

Instagram’ ın en önemli özelliklerinden birisi 
de fotoğrafların etiketlenmesidir. Literatürde 

“Hashtag” olarak bilinen etiketleme özelliği 
Instagram ‘a eklendikten sonra aktif kullanıcı 
sayısında önemli bir artış olduğu gözlenmiş-
tir. Hastag adı verilen “#’ işaret; bir fotoğra-
fın sınıflandırılması ve daha kolay erişilebilir 
olmasını sağlamak için belirli bir konudaki 
fotoğrafın etiketlemesi belli bir başlık altın-
da toplanması anlamına gelir. Paylaşılan fo-
toğrafın açıklama ya da yorumlama alanına, 
önüne “#” işareti koyarak yazacağınız hash-
tag o fotoğraf için bir anahtar kelime olarak 
bilinmektedir ve arama yapıldığında o konu-
daki fotoğraflar listelenmektedir. Hastag oluş-
turmak kullanıcıların fotoğrafa erişebilmeleri 
açısından önemlidir (Türkmenoğlu, 2015). 

İletişim son yıllarda kitlesel iletişimden öz 
kitlesel iletişime (mass self communication) 
kayarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirmek-
tedir. Kitlesel öz iletişim bir izleyici, dinleyi-
ci kitlesine ulaşma olanağına sahip, ama me-
saj üretiminin kişinin kendisine/kullanıcıya 
bağlı olduğu, mesaj alımını kişinin kendisi-
nin yönlendirdiği elektronik iletişm ağların-
dan içerik kabulü ve bir araya getirme işinin 
kişinin kendi seçimlerine dayandığı karşılıklı 
etkileşim olarak tanımlanmaktadır (Castells, 
2016: 1). 

Instagram ’ın bir başka özelliği ise kitlesel öz 
iletişim aracı olmasıdır. Bu yönüyle Instag-
ram bireyin bir izleyici kitlesine sahip olması, 
kendisinin mesaj üretmesi ve karşıdakinin de 
aynı şekilde yorumlar yazarak mesaja karşı-
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lık vermesi bu aracın özelliğinin kitlesel ol-
masına neden olmaktadır. Elektronik ağlar 
aracılığı ile birbirlerine bağlanarak ve diğer 
araçlara içerik oluşturarak bu aracın büyük 
bir güç oluşturduğu görülmektedir.

Fotoğraf, sanal ortamda nasıl şekilleneceği 
henüz tam tahmin edilmemektedir, fakat bü-
yük bir serüvenin materyali haline gelmek-
tedir. Sanal ortamda görünen fotoğrafların 
çoğunluğu maalesef hayatın anlamını yansıt-
maktan çok kendi yeni biçimlerini ve yara-
tılan kurmaca anlamları çevreye onaylatma 
amacında oldukları açıkca göstermektedir. 
Sanal alan, insanları yaşam gerçeklerinden 
tümüyle kopartmakta, yalnızca ve öncelikle 
işlerle oyalanacak bir topluluk haline getir-
mektedir. Sanal dünya tümüyle hayal üzeri-
ne kurulmuş dünyadır. Bu dünya yaratılmış 
imgeler üzerine kurulduğu için imgeler çok 
değersiz, değersiz olanlar gerçektir. Sanal 
ortamda imgeler, yeniden tasarlanmış ve kur-
gulanmış bir gerçekliği haykırır. Bu sebeple 
sanal gerçeklik, gerçekten daha çok gerçek 
ötesi bir anlayışı egemen kılmaya öncülük et-
mektedir. Sanal gerçeğin güvenirliği onun en 
güvenilmez karakteridir (Karadağ, 2004: 12).

İnsanları fotoğraf çekmeye iten pek çok se-
bep olduğu bilinmektedir. Bunlar çekingen-
likten kendini açıklayabilme gereksinmesine 
kadar değişirler. Fotoğraf çekmenin farklı 
nedenleri vardır. Bunlar, anıları korumak, 
düşünceleri yaymak, kendimizi daha iyi anla-

mak, doğanın gizli yönlerini açığa çıkarmak, 
bir sosyal ve eğitsel araç olarak yararlanmak, 
belge toplama aracı ile olayları tespit etmek, 
vakit geçirmek, dekorasyonda kullanmak, 
para kazanmak, başkalarını gözetlemek, ya-
sak bölgeler hakkında bilgi edinmek, güçlen-
mek gibi sebepler sıralanabilir (Greenhill vd., 
1992: 4). 

Fotoğrafı çekilmiş olan bir şey, bilgi sistemi-
nin bir parçasına dönüşür –burada sözkonusu 
olan, aile albümlerine kabaca kronolojik bir 
sırayla yerleştirilmiş şipşak fotoğraflardan tu-
tun, fotoğrafın hava tahmini, astronomi, mik-
robiyoloji, jeoloji, emniyetin faaliyetleri, tıp 
eğitimi ve teşhis, için gerekli daimi arşivlere 
ve titiz dosyalara kadar uzanan, sınıflandırma 
ve saklama şemalarına uygun bir sistem oluş-
turulur. Fotoğraflar sıradan deneyimlere ait 
malzemeleri (insanlar nesneler, olaylar, ya da 
doğal bakışımızla –farklı açılardan, genellik-
le ise öylesine baktığımızda- ne görünüyorsa) 
yeniden tanımlamaktan daha öte bir işleve 
sahip ve kişinin hiçbir zaman göremeyeceği 
büyük miktarda malzemeyi çoğaltır. Bu ha-
liylede –sergilenecek bir parça, dikkatle ince-
lenecek kayıt, gözetlenecek bir hedef- yeni-
den tanımlanır (Sontag, 2005: 184).

Çağımızın yeni eğilimlerinden biri olan özce-
kim (selfie) Instagram ‘da yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Cep telefonu kamerasıyla 
bireylerin gün içerisinde çeşitli anlarını res-
metme olarak adlandırılmaktadır. Eski dö-
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nemlerde resim çektirmek için fotoğrafçıya 
gidilirdi ve öncesinden hazırlık yapılırdı, 
ancak özcekim modasıyla, bireyler günün 
herhangi bir vaktinde kendisiyle ilgili bir anı 
yakalayıp bunu resmetmektedirler (Yıldız, 
2017). 

Resimler insanların birbirlerine karşı olan 
duygularını da etkiler. Sıra kişinin kendi ai-
lesinin fotoğrafını çekmeye gelince, seçilen 
resimlere bakıldığında, yorgun, aptal, hoş ol-
mayan resimler tercih edilmez. Albümlerde 
çalışırken, eski elbiseli, eksik dişli resimler 
yoktur. Kişi kendisini olmak istediği gibi gös-
termeye çalışır. Kişi kendisinin, ailesinin ve 
arkadaşlarının fotoğraflarını başkalarınınki 
gibi çekmemektedir (Greenhill vd., 992: 7). 

Instagram ilk ortaya çıktığında fotoğraf odak-
lı bir uygulama aracıydı. Fakat son güncel-
lemeler ile birlikte video ekleme, paylaşma 
imkanı da vererek kullanıcıların beğenisini 
kazandı. Filickr ve Pinterest’ den farklı ola-
rak ios ve androidde kullanılabilir olmasıdır. 
Filtreleme özelliği, pratik oluşu ve 2012 yı-
lında Facebook tarafından 1 milyar dolar gibi 
büyük bir rakamla satın alınması kullanıcı sa-
yısını artırmıştır. Günümüzde çok sayıda kul-
lanıcısı olan bir sosyal medya aracıdır (Uzun-
dumlu, 2015: 81).

Platon’a göre mağara içerisinde bulunmak, 
gerçek dünya yerine onun yansımalarıyla, 
yani temsilleriyle yaşamak demektir. Gerçek-

lik ise Güneş ışığı altındadır. Gerçeğe ulaşa-
bilmek, ancak zincirlerinden kurtulup mağa-
radan gün ışığına çıkmakla mümkün olabilir. 
Mağaranın dışına çıkmak, “uyanmak” de-
mektir. Gerçek bilgiye duyulan arzunun sim-
geleştirildiği bu platonik senaryoyu, aslında 
gelecek yüzyıllara damgasını vuracak “göz 
merkezli” bir felsefenin yaratılması olarak 
da okumak mümkündür. Susan Sontag da, 
Platon’un Mağarasın’ da” adlı çalışmasında 
görüntü ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi bu 
açından inceleyerek, fotoğrafın keşfinin gö-
rüntüler evreninde ve insan bilincinde yarat-
tığı dönüşümü tartışmaktadır (Turan, 2011). 

Sosyal bir paylaşım sitesi olan Instagram bir 
taraftan narsistik semptomların anlaşılması 
öte yandan görsel kültürün görmerkezci (oc-
cularcentric) anlam ima etme yönünü göster-
mesi açısından önemlidir. Gözmerkezci top-
lumun oto-erotizm, beden teşhirciliği, erotik 
nesne kullanımı, tanrısallığa öykünme, gücün 
psikotik çağrışımları beraberinde güç, para, 
şöhret, beden, cinsellik gibi kendi fetişisttik 
değerlerini yaratmaktadır. Görmenin aşırılı-
ğını ortaya koyan bu yeni medya böylelikle 
egosantrik bireyin koordinatlarını da vermek-
tedir (Alanka & Cezik, 2016). 

Sosyal medyada kullanılan özçekim (selfie) 
incelendiğinde sekiz farklı işlevinin ortaya çık-
tığı görülmektedir. Bunlar:Benmerkezcilik, 
mutluluğun gösterimi, görünür olma ihtiyacı 
(beni gör ve bir ses ver like et), kimlik ögesi, 
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teşhir ve dikizcilik örneği, güzellik amaçlı ve 
tüketim amaçlı olarak bilinmektedir. (Uzun-
dumlu, 2015: 97).

Benlik Sunumu

Benlik kişinin kendisini deneyleyen, gözet-
leyen, değerlendiren ve bunların sonucunda 
nasıl davranılması gerektiğini belirleyen içsel 
bir güçtür. İnsan ruh sağlığı için ideal benlik 
ile kişinin yaşadığı gerçek benlik arasında bir 
benlik tasarımı gereklidir. Gerçekten insan 
benlik tasarımını ne kadar uygun hale getirir-
se o derecede sosyal yaşamda huzurlu olur. 
İnsanın kendi değer yargılarına ve ideallerine 
göre hareket etmesi ve mücadele etmesi hem 
toplum hem de ruhsal açıdan huzursuzluk 
oluşturmaktadır. Bu durumda kişinin sosyal 
yaşamı olumsuz yönde etkilenir. İdeal benliğe 
uygun hareket edenlerin okul ve iş yaşamın-
da başarılı oldukları araştırmalar sonucunda 
doğrulanmıştır (Güney, 2009: 74). 

Benlik incelendiğinde, dört (4) farklı benlik 
olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki maddi 
benliktir. Maddi benlik, insanın kendi bedeni, 
giydiği elbiseleri, evi, ailesi ve sahip olduğu 
mülkünden oluşur. Sosyal benlik, bakalarının 
kişi hakkındaki düşünceleri, sosyal benliğin 
oluşmasına temel etkendir. Ruhsal benlik, in-
sanın düşünme, hissetme, algılama gibi ruhi 
faaliyetlerinden oluşur  (Güney, 2016: 225). 
Sembolik etkileşimci benlik ise başkalarının 
kişiyi değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. 

İnsanın kendisini tanıması başkalarının onu 
tanıması kadar iyi değildir. Çünkü kişinin ser-
gilediği davranışlar başkalarının kabul dere-
cesine göre bir anlam kazanır. Olumlu yönde 
ise insanı mutlu eder ve bu tür davranışları 
tekrar eder ve be şekilde kişinin benliği geli-
şir (Güney, 2009: 81). Geçmişten günümüze 
insanlar hayatının her safhasında kendi ben-
liklerinin sunumu için çaba harcamışlardır.

Özsunum insanların diğer insanlar zihninde 
kendi etkilerini yaratmak, devam ettirmek, 
düzenlemek eğiliminde olan her hangi bir 
davranıştır. Özsunumun insanların sosyal 
etkileşimine yardım etme, sosyal ödül ve 
materyal alma, istenilen kimliği oluşturma-
ya yardım etme gibi işlevleri vardır (www.
washington.edu.tr, 2017). Bireyler benlik su-
numuna yaparak çevresine bir takım mesajlar 
vermeye çalışırlar. İnsanlar başkalarıyla kar-
şılaştıklarında vermek istedikleri mesaja göre 
benlik sunumunu gerçekleştirmektedir.

Goffman kişinin  yüz yüze etkileşim sırasın-
da sergilenen bireysel farklılık veya öznellik 
konusunu hafife almaz. Hatta benlik sunumu 
onun çalışmaları için önemli bir kavramdır. 
Kişinin benliğini ötekilere karşı yeni strate-
jiler geliştirerek nasıl sunduğunu açıklamaya 
çalışır.  İnsanın öteki yada ötekilerle karşı-
laştığında vermek istediği yada istemediği 
sunumlar kişiye göre değişmektedir. Bu de-
ğişikliği Goffman iki benlik tanımı ile açık-
lamaya çalışır.  Ona göre uzlaşımsal (consen-
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sual) benlik etkileşim sırasında ortaya konan 
hem icracı hem de izleyen pratikleri sonucu 
şekillenen ile oyun oynayan (player) benlik 
aynı anda her bireye içkin bir şekilde vardır. 
Çünkü birey diğer bireylerle karşı karşıya 
kaldığında sahneye çıkar ve istediği oyunu 
oynar (Bayad, 2016). 

Bir kimsenin belli bir gözlemci kümesi önün-
de sürekli bulunduğu bir süre boyunca ger-
çekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz 
da olsa etkisi olan faaliyetlerin anlatımı per-
formans olarak açıklanabilir. Bunun yanısıra, 
kişinin performansının gözlemcilere durumu 
tanımlamak için, genel ve değişmez bir şekil-
de işleyen kısmı ise vitrindir. Vitrin perfor-
mans sırasında kişi tarafından kasıtlı ya da 
kasıtsız olarak  kullanılan standart ifade danı-
nımıdır. İçinde veya üzerinde sürekli sergile-
nen insan faaliyetlerine ortam ve sahne sunan 
mobilya, dekor, fiziksel tasarım ve diğer arka 
plan düzenlemelerini içeren “set” vardır. Bir 
“set” genelde olduğu yerde (coğrafi anlamda) 
durur, dolayısıyla performası sergilemek iste-
yenler doğru yere gelerek performansını ser-
gilerler. Yalnızca bazı istisnai durumlarda set 
oyuncularla birlikte hareket eder; bu durum 
cenaze kortejlerinde, resmi geçitlerde veya 
kral veya kraliçeleri var eden o rüya gibi tö-
ren olaylarında görülür (Goffman, 2016: 33).

Yani birey diğer bireylere karşı vermek iste-
diği ve vermek istemediği mesajı sahneye 
çıkarak oynar. Dolayısıyla insanların diğer 

insanlarla görüşmesi aynı zamanda bir dra-
madır. Herkes kendi düşündüğü ve planladığı 
rolü sahneye oynamaktadır. Bu oyun dijital 
ortamda intagram dünyasında da oynanmak-
tadır. Kişi diğer insanlara sunmak istediği 
benliği ile ilgili günlük hayattan fotoğraflar 
çeker ve sanal alemdeki vitrini olan Instag-
ram a yükler, sonra paylaşır. Fakat intagrama 
bakıldığında genelde oyunların olumlu oldu-
ğu görülmektedir.

Benlik sunumunu memurdan işçiye, sporcu-
dan yöneticiye her kesim kullanmaktadır. Ör-
neğin altletler, kendi kimlikleri açıklamak ve 
benliklerini kontrol etmek için bu Instagram 
kullanmaktadırlar.  Bu onlara destek verenleri 
bilgilendirecek ve her iki grup arasında etki-
leşime yolaçacaktır (Smith & Jimmy , 2015). 

Kişi başkalarına kendi benliğinin sunumu ya-
par fakat bu düşünce çok yeni değildir. Ben-
lik sunumunda kişi iki temel işlev gerçek-
leştirmektedir. Bir yandan bir oyuncu; gayet 
insanı bir iş olan performans sahneleme işiyle 
uğraşır, diğer yandan ise bir karakter, bir sim-
ge, performansın iletmeyi amaçladığı cesaret, 
güc ve diğer üstün niteliklere sahip, genel an-
lamda iyi biri olarak görünür. Genelde yaşa-
dığımız toplumda bir kimsenin canlandırdığı 
karakter ile benliği yaklaşık aynı şey kabul 
edilir ve karakter olarak benlik genellikle ona 
sahip olanın vücudunda, özellikle de vücudun 
üst kısımlarında bulunan bir şeymiş gibi gö-
rülür. Bu görünüş herkesin sunmaya çalışdığı 
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şeyin örtük bir parçası olduğunu gösterir ama 
tam da bu yüzden sunuma ilişkin kötü bir 
analiz ortaya çıkmaktadır. Sahlenen benlik, 
sahnede belli bir karakteri canlandıran bire-
yin başkalarına vermeye çalıştığı (genellikle 
güvenilir) bir imaj olarak kabul edilmektedir. 
Benlik ona sahip olandan değil onun tüm ey-
lemlerinin toplamından gelmektedir (Goff-
man, 2016: 234).

Benlik, bir kişinin kendisine ilişkin zihinsel 
yapısıdır. Toplumsal deneyimden oluşur. Di-
ğerlerinin tepkilerinden oluşan algılar örün-
tüsüdür.  Simgesel iletişimcilerden George 
Herbert Mead, toplum yapı içerisinde benliği 
incelemiş ve toplumsuz benliğin olmayacağı-
nı ifade etmiştir (Mutlu, 2012: 45). 

Benlik kişinin vucudu, ailesi, kimliği gibi 
maddesel özelliklerden yetenek, ilgi, tutum, 
karakter gibi ruhsal özelliklerine ve başka 
insanlarla olan ilişkilerine kadar insan haya-
tının her boyutunu içeren, diğerleriyle olan 
ilişkilerinin sürekliliği doğrultusunda deği-
şen, yenilenen ve gelişen bir kavram olarak 
tanımlanabilir. O halde benlik durağan ve be-
lirli değil, değişkendir. Diğer insanlarla olan 
ilişkiler bireyin benliğinin değişmesine yol 
açar (Karaoğlu, 2015: 23). 

Benliklerin ilk oluşumu- Lacan’ ın ayna ev-
resi- bebeklikteki kendini tanıma ayna evresi, 
uzamsal özdeşleşmenin etkisi altındaki özne 
için, parçalanmış beden imgesinden kendi 
bütünlükçü biçimine uzanan bir dizi fantezi 

imal eder (Lacan’dan akt. Mansfield, 2006: 
59).

İnstagram ve benlik konusunda yapılan araş-
tırmalarla ilgili birkaç örnek aşağıda belirtil-
mektedir.

Kırık ve Yazıcı’nın (2017) “İnstagram Ör-
neği Üzerinden Sosyal Medyada Hikâye 
Anlatıcılığı” adlı çalışmada, bireyler ken-
dilerini nasıl göstermek, sunmak istiyorsa o 
yönde hikâyelerini paylaştığı, hikâyelerinin 
arka planında ise benliklerine aykırı detayla-
rın fark edildiğini ifade etmişlerdir. Bununla 
birlikte hem hikâyesinin nasıl görünmesini 
istiyorsa o şekilde idealize etmekte; hem de 
çeşitli göstergeler kullanarak benliğini ifade 
etmişlerdir ve şöyle devam etmişlerdir.  

“Goffman’in deyimiyle hayat bir oyun sahne-
sidir ve aktörler oyunlarını seyircinin beğeni-
sini kazanma yönünde hazırlamaktadır. Gü-
nümüzde bu performansların seyircisiyle bu-
luştuğu yeni alanlardan biri Instagram’dır.” 

Instagram ile ilgili bir diğer çalışma ise 
Yurdigül ve Elitaş’ın “Sosyal Medyada Bir 
Mahremiyet Sorunu Olarak Voyörizm” dir. 
Yapılan çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 
bir Instagram profili aynı zamanda kişilerin 
sanal ortamda mekânları sayılmaktadır. Ins-
tagram gibi paylaşım siteleri içinde yaşanı-
lan eve, evin güvenliğini sağlayan kilitlere, 
kapı ve pencerelere benzetmektedir. Ancak 
sosyal medyada bu kapılar açık bırakılmıştır. 
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Bu şekilde birey hep daha fazla nasıl değer-
li olurum sorusuna yanıt aramaktadır. Bunun 
yanı sıra merak ve beğenilme içgüdüsünün 
ön planda olduğu Instagram’ da kullanıcılar 
fotoğraflarını paylaşmakta ve karşıdaki ki-
şilerin beğenisini beklemektedir. Ünlülerin 
resimlerini takip etmekte ve ne kadar “tag” 
alırsam o kadar beğenilirim psikolojisi oluş-
maktadır (Yurdigül & Elitaş, 2015).

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ

Son yıllarda sosyal medya giderek daha faz-
la önem kazanmış ve yoğun olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Sosyal medya aracı olan 
Instagram’ı, işletmelerin yanı sıra öğrenciler 
de günlük hayatta yaygın bir şekilde kullan-
maktadır. Şüphesiz Instagram dışında kullanı-
lan ve tercih edilen çok sayıda sosyal medya 
uygulaması mevcuttur.  Ancak Instagram uy-
gulaması temelde görsel paylaşımı sağlamak 
üzere geliştirilen bir uygulama olduğu için Fa-
cebook ve Twitter’in kullanım amacından ol-
dukça farklıdır. Bunun dışında şüphesiz; tüm 
sosyal medya uygulamalarıyla ilgili karşılaş-
tırma yapmak hem zaman alıcı hem de zordur.  
Bu nedenle kurum ya da bireylerin daha az 
yazı ve daha çok fotoğraf olması sebebi ile be-
ğenisini kazanan Instagram uygulaması araş-
tırma konusu olarak tercih edilmiştir.

Bu araştırmanın amacı; Aksaray Sosyal Bilim-
ler Meslek Yüksekokulunda okuyan ve Instag-
ram kullanan üniversite öğrencilerinin benlik 
sunumları ve Instagram’ dan etkilenme du-

rumlarını ortaya konmaya çalışılmaktır. Bu ça-
lışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan, 
yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kulla-
nılmıştır. Nitel araştırma; gözlem ve görüş-
me gibi tekniklerin kullanılıp, olayların doğal 
ortamda reel ve bütüncül bir şekilde açıklan-
masına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma 
olarak tanımlanabilir. Görüşmeler yapılandı-
rılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandı-
rılmış olarak sınıflandırılır. Yapılandırılmış 
görüşmeler yazılı bir anketin sözel formudur. 
Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise hem be-
lirgin hem de açık uçlu sorular içererek diğer 
iki türün karışımı olarak ortaya çıkar (Seggie 
ve Bayyurt, 2015). Nitel yöntemle tasarlanmış 
araştırmalarda ele alınan konu hakkında derin 
bir kavrayışa ulaşma çabası vardır. Nicel araş-
tırmalara göre daha az kişiyle çalışılır. Kesin 
sonuçlara varma ya da sonuçların topluma ge-
nellemesi kaygısı güdülmeden daha derin bir 
araştırma yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008: 48‐65). Bu araştırmanın verileri, görüş-
me türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme 
tekniği ile toplanmıştır. 

Katılımcılar

Araştırmanın evreni, Aksaray Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’dur. 
Örneklemi ise tabakalı seçkisiz örnekleme 
ile belirlenmiş 12 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışma, bu üniversitede eğitim gören 6 kız, 
6 erkek öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katı-
lımcılara ait bilgiler aşağıdadır.
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Tablo 1. Öğrencilerin Özellikleri

Katılımcı Cinsiyet Yaş Takipçi 
Sayısı

Takip Ettiği 
Kişi Sayısı

Ö1 Bay 21 320 220

Ö2 Bay 23 650 500

Ö3 Bayan 19 500 200

Ö4 Bay 20 700 350

Ö5 Bayan 23 400 300

Ö6 Bayan 22 208 245

Ö7 Bay 22 500 450

Ö8 Bay 21 310 300

Ö9 Bayan 19 320 290

Ö10 Bayan 23 350 150

Ö11 Bayan 25 240 400

Ö12 Bay 21 430 400

Katılımcıların yaşlarına bakıldığında en kü-
çüğün 19 en büyüğünün ise 25 yaşında ol-
duğu tespit edilmiştir. Ortalama yaş aralığı 
21’dir. En fazla takipçi sayısı 700 en az ise 
208’dir. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla 
yukarıda da değindiğimiz gibi mülakat so-
ruları oluşturulmadan önce alan ilgili litera-
tür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler 
doğrultusunda 10 maddelik bir soru havuzu 
oluşturulmuş, sorular 5 öğrenciyle görüşüle-
rek bir pilot uygulama çalışması yapılmıştır. 
Pilot uygulama sonucunda oluşturulan müla-

kat soruları bir uzman tarafından gözden ge-
çirilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda 
6 maddeden oluşan görüşme formu son şek-
lini almıştır. Öğrencilere yapılan görüşmeler 
sırasında şu sorular yöneltilmiştir: 

1. Instagram’ ı neden ve hangi amaçla kul-
lanıyorsunuz?

2. Instagram’ da kimleri takip ediyorsun ve 
neden onları takip ediyorsunuz?

3. Instagram’ da neleri paylaşıyorsun? Ken-
di hazırladığın fotoğraflar nelerdir?

4. Instagram sen her hangi bir ürün almanı 
etkiliyor mu?
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5. Ne kadar sıklıkla Instagram kullanıyor-
sun (günlük, haftalık)?

6. Hangi fotoğrafları beğeniyorsun? Kriter-
leriniz var mı? 

Güvenirliği sağlamak amacıyla ise kodlama-
lar farklı araştırmacılar tarafından kodlanarak 
tutarlılıkları kontrol edilmiş ve alanda çalışan 
bir uzmana kontrol ettirilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırma verilerinin tamamı, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve 6 sorudan oluşan 
“Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile 
elde edilmiştir. Belirlenen öğrencilerle gö-
rüşme formuna dayalı bir şekilde görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından 
yapılan görüşmeler yüz yüze yapılarak orta-
lama her bir öğrenci için 15-20 dakika sür-
müştür. Görüşmeler öğrencilerin bilgisi ve 
onayı dâhilinde kayıt altına alınmıştır. Böy-
lece araştırmacının not alırken kaçırabileceği 
ayrıntıların daha sonra yakalanabileceği dü-
şünülmüştür. Araştırma verileri, 20-28 Nisan 
2017 tarihleri arasında öğrencilerin uygun ol-
dukları saatlerde araştırmacıların ilgili mes-
lek yüksekolunudaki odalarında yapılan gö-
rüşmeler yoluyla toplanmıştır.

Görüşme sürecinde, sorulan sorulara, karşı 
tarafın rahat, dürüst ve doğru bir biçimde tep-
kide bulunmasını sağlamak görüşmecinin te-
mel görevidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu 

rahatlığın sağlanabilmesi için, yapılan görüş-
melerde sorular günlük konuşma diliyle so-
rulmuş ve görüşme süresince öğrencilerden 
en samimi yanıtların alınabilmesi için uygun 
atmosfer yaratılmaya çalışılmıştır. Araştırma-
ya katılan öğrencilerin isimleri yerine “Ö1”, 
“Ö2”, “Ö3”, “…..“Ö12” şeklinde kodlar kul-
lanılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz 
tekniği kullanılmıştır. Betimsel analizin ama-
cı, ham verilerin okuyucunun anlayabileceği 
ve isterlerse kullanabileceği bir biçime sokul-
masıdır. (Altunışık vd., 2001). Betimsel ana-
lizde; elde edilen veriler, farklı kişilerin aynı 
soru hakkında farklı görüşülenlerden elde 
edilir ve yorumlanarak, özetlenir. Ayrıca gö-
rüşülen bireylerin görüşlerine de sık sık yer 
verilebilir  (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultu-
sunda üniversite öğrencilerinin sosyal medya 
aracı olan Instagram ı kullanma düzeyleri ve 
kullanma biçimlerine ilişkin görüşleri ince-
lenmiştir. Bu amaç doğrultusunda daha önce-
den belirlenen temalara göre görüşme verile-
rinin analiz edilmesiyle elde edilen bulgulara 
yer verilmiş, öğrencilerin görüşlerinden doğ-
rudan alıntılar yapılarak özetlenmiştir. Ayrıca 
gözlem ve görüşme bulguları bir arada değer-
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lendirilerek benzerlik ve farklılıklar ortaya 
koyulmaya çalışılmıştır.

 Instagram kullanan öğrenciler kimliklerinin 
görülmesini ve tanınmasını istememektedir. 
Bu durum bize göstermektedir ki: Instagram 
kullanan öğrencilerin davranışlarının anlaşı-
labilmesi için uyguladığımız nitel araştırma 
yöntemlerinden derinlemesine görüşme tek-
niği araştırmamış için en uygun yöntem ol-
muştur. 

Öğrencilerin “Instagram’ ı Neden ve Han-
gi Amaçla Kullanıyorsun” Sorusuna İliş-
kin Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular

Öğrencilerin instagramı neden ve hangi 
amaçla kullanıyorsun sorusuna ilişkin gö-
rüşleri analiz edildiğinde; en çok fotoğraf 
paylaşmak ve eğlence amaçlı kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. İnstagramı fotoğraf 
paylaşma konusunda pratik ve kolay olması 
öğrencilerin tercih nedenlerinin başında gel-
mektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler arasında 
popüler olması ve daha çok gençler tarafın-
dan tercih edildiğini düşünmeleri de kullanım 
tercihlerini etkileyen bir başka faktördür. Ö1 
Instagram’ ı kullanım amacını tanımlarken 
“Sadece fotoğraf üzerine, o yüzden daha eğ-
lenceli” ifadesini kullanmıştır. Ö5 “Fotoğraf 
atmayı ve çekmeyi sevdiğim için kullanıyo-
rum”, derken Ö10 ise “Öncelikle sürü psiko-
lojisi, herkes kullandığı için kullanıyorum ve 
birçok arkadaşım var onları takip etmek için 

kullanıyorum” şeklinde kullanım nedenini 
dile getirmiştir.  Ö11 de en çok kullandığı 
sosyal medya aracının Instagram olduğunu, 
“Facebook’ta akrabalar var Instagram’ da 
yok, ayrıca eğlenceli, ego tatmini gibi bir şey” 
ifadesi ile dile getirmiştir. Diğer öğrenciler de 
genellikle arkadaşlarını ve ilginç olanları ta-
kip etmek için Instagram ı kullandıklarını dile 
getirmişlerdir. Öğrenciler Instagram’ ı tercih 
etme nedenleri arasında önemli bir faktör ola-
rak fotoğraf sevmelerini ve Instagram’ ın ilgi 
duydukları kişileri takip etmelerine olanak 
sağlaması olduğunu ifade etmişlerdir.

“Instagram’ da Kimleri Takip Ediyorsun 
ve Neden Onları Takip Ediyorsun” Soru-
suna İlişkin Görüşlerden Elde Edilen Bul-
gular

Yapılan görüşme sonucunda elde edilen ve-
rilerden öğrencilerin Instagram ’da öncelikle 
arkadaşlarını ve akrabalarını takip ettikleri 
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencile-
rin beğendikleri ünlüleri veya merak ettikleri 
kişileri de takip ettikleri ve fark edilmeden 
ilgi duydukları kişilerin yaşam biçimlerini ve 
özel hayatlarını takip edebilmeleri de bir baş-
ka neden olmaktadır. Beğendikleri ve merak 
ettikleri kişiler hakkında detaylı bilgiye ula-
şabilmek öğrenciler için keyifli ve eğlenceli 
bir durum olarak görülmektedir. Öğrenci-
lerin bir kısmı beğendikleri ünlülerin birço-
ğunu takip ettiklerini dile getirirken Ö7 sa-
dece İbrahim Tatlıses’i ve Ronaldo’yu takip 
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ettiğini, Ö9 da sadece Ebru Gündeş’i takip 
ettiğini ifade etmiştir. Ö1 ve Ö10 ise hiçbir 
ünlüyü takip etmediklerini dile getirmişlerdir. 
Ö3, Ö5, Ö6 ve Ö11 fenomenleri de takip et-
mektedirler. Ö7 ve Ö12 ise sadece fenomen 
olarak Ronaldo’yu takip etmektedir. Öğren-
cilerin hemen hemen hepsi arkadaşlarını ve 
akrabalarını takip ettiklerini dile getirmişler-
dir. Sadece Ö11 akrabalarını takip etmediğini 
ve onları engellediğini “kendi çevrem olsun 
istiyorum, akrabalarım her şeyi eleştiriyor bu 
nedenle kendimi özgür hissetmiyorum” söz-
leri ile dile getirmektedir.  

“Instagram’ da Neler Paylaşıyorsun ve 
Kendi Hazırladığın Fotoğraflar Neler” 
Sorusuna İlişkin Görüşlerden Elde Edilen 
Bulgular

Araştırmaya katılan bütün öğrenciler kendi 
fotoğraflarını paylaştıklarını dile getirmişler-
dir. Özellikle profil fotoğrafı söz konusu ol-
duğunda özen göstererek çekilen fotoğrafları 
Instagram’ a yüklediklerini belirtmişlerdir. 
Instagram ‘da öğrenciler kendi fotoğrafla-
rını, arkadaş grubu ile birlikte çektikleri fo-
toğrafları, “selfie”leri paylaşmakta ve bunu 
bir eğlence ve zaman geçirme aracı olarak 
değerlendirmektedirler. Gündelik yapılan et-
kinlikleri ve çektikleri selfie’leri ise da ha çok 
Instagram’ ın hikâye bölümünde kullanmayı 
tercih etmektedirler. Katılımcılardan Ö10 
diğerlerinden farklı olarak “Kendi fotoğraf-
larımı değil, beğenilerimi paylaşmak için 

Instagram’ ı kullanıyorum. 140 gönderim var 
bunlardan ancak 10 tanesi kendi fotoğrafım” 
şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. Bunun 
yanı sıra, beğenilme durumu da öğrencilerin 
paylaşımlarını etkilemektedir. Fazla “like” 
almayan fotoğraflar öğrenciler tarafından he-
men silinmektedir. Aldıkları beğenilerden ise 
gururlarının okşandığını ve egolarının tatmin 
olduğunu dile getirmektedirler.  Bir anlam-
da beğenilme ve popüler olma amaçlı olarak 
özellikle kendilerine ait fotoğrafları daha çok 
kullandıklarını ifade etmektedirler.

“Instagram Senin Herhangi Bir Ürün Al-
manı Etkiliyor Mu” Sorusuna İlişkin Gö-
rüşlerden Elde Edilen Bulgular

Araştırmada, Instagram’ ın katılımcıların sa-
tın alma davranışlarına etki ettiği yönünde 
bulgulara rastlanmıştır. Bulgularda öğrenci-
lerin Instagram’ da yer alan reklamları takip 
ettikleri ve bazı öğrencilerin Instagram aracı-
lığı ile alış veriş yaptıkları da tespit edilmiş-
tir. Ö2, Ö6 ve Ö10 dışındaki tüm öğrenciler 
Instagram’ dan ürün aldıklarını ve aldıkları 
ürünlerden memnun kaldıklarını ifade etmiş-
lerdir. Ö2 Instagram’ dan alış verişi güvenli 
bulmadığını dile getirirken, Ö6 ise alacağı 
şeyleri özellikle deneyerek almayı tercih et-
tiğini ve bu nedenle de Instagram’ dan alış 
veriş yapmadığını dile getirmiştir. Ö10 ise 
Instagram’ dan ürün almadığını ama almayı 
düşündüğünü, bunda da arkadaşlarının etkisi 
olduğunu söylemiştir.
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“Instagram’ ı Hangi Sıklıkta Kullanıyor-
sun” Sorusuna İlişkin Görüşlerden Elde 
Edilen Bulgular

Öğrenciler İnstagramı her gün kullandıkları-
nı, özellikle ders aralarında veya okula gelir-
ken yolculuk esnasında akıllı telefonlardan, 
mobil bağlandıklarını, paylaşım yapma sık-
lıklarının değişkenlik gösterdiğini belirtmiş-
lerdir. Hemen hemen her boş anlarını Instag-
ram’ da geçirdiklerini, telefonlarının sürekli 
ellerinin altında bulunduğunu ve paylaşım 
var mı diye sürekli kontrol ettiklerini ifade et-
mişlerdir. Ö1, Ö4,Ö5 ve Ö8 ortalama 2 saat; 
Ö2 ortalama 3 saat; Ö10 ortalama 3-4 saat; 
Ö3 ve Ö7 ortalama4-5 saat; Ö6 5 saat; Ö9 ve 
Ö11 ortalama 4-5 saat veya daha fazla süre 
Instagram’ a girdiğini ifade etmiştir. Hatta Ö9 
“Gün içinde canım sıkıldığında hep Instag-
ram’ dayım, bu süre bazı günler 5 saati bile 
geçebilir” şeklinde kullanım süresinin uzun-
luğunu dile getirmiştir.

“Instagram’ da Hangi Fotoğrafları Beğeni-
yorsun Kriterlerin Var Mı” Sorusuna İliş-
kin Görüşlerden Elde Edilen Bulgular

Öğrencilerin sıklıkla kendilerine Like” ya-
panlara “like” ile karşılık verdikleri görül-
mektedir. Özellikle akrabalara ve arkadaşlara 
“like” yapılması da ayrı bir önem arz etmek-
tedir. Ö11 bu durumu şu şekilde özetlemekte-
dir: “Kendi arkadaşlarının en kötü resimlerini 
bile beğenmek zorundasın zaten”. Aynı şekil-

de Ö10 da “Arkadaşlarımın tüm gönderdik-
lerini kötü olsa da beğenirim” şeklinde bir 
beyanda bulunmuştur. Diğer öğrenciler de 
hemen hemen aynı ifadelerle düşüncelerini 
dile getirmişlerdir. Ö12 ise “Genelde beni 
beğenenlerin fotoğraflarını beğeniyorum” 
ifadesini kullanmıştır. Öğrenciler tarafından 
arkadaşların ve akrabaların yüklediği fotoğ-
raflara beğeni yapmak bir zorunluluk ve bağ-
lılık olarak değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir kullanıcı kit-
lesine sahip olan Instagram, genelde fotoğraf 
paylaşım temelli bir sosyal medya aracıdır. 
İnsanların sosyal ağlarda vakit geçirirken ya-
zılar yerine görsellere daha çok önem verdiği 
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Instagram’ 
ın en çok kullanılan sosyal meyde platform-
larından biri haline gelmesinde, fotoğraf ve 
videolarla kullanıcının dünyasını sosyal med-
yaya yansıtmayı başarmasının payı büyüktür. 
Bu özelliği sayesinde diğer sosyal medya 
platformlarının bir adım önüne geçmeyi ba-
şarmıştır. Bilindiği gibi sosyal medya ve do-
layısıyla Instagram yeni bir yaşam biçimi or-
taya çıkarmış; insanları alışveriş biçimlerin-
den, sosyal etkinliklerine kadar etkilemiştir. 

Fotoğraf, iletişim araçları içerisinde en önem-
lilerinden biridir ve insanların günlük hayat-
larındaki olayları mağara duvarlarına resmet-
melerine kadar uzanmaktadır. Üçer (2012), 
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yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin; Ins-
tagram’ ın daha kolay, rahat ve aktif kulla-
nımı olduğunu ve kendi kuşaklarını daha iyi 
temsil ettiğini düşündüklerini ve çektikleri 
“selfie”lerin istenilen bir kişilik yaratılması 
ya da kişiliğin ön plana çıkarılmasını müm-
kün kıldığını ifade ettiklerini dile getirmiştir. 
Çalışmada da öğrencilere niçin Instagram’ ı 
tercih ettikleri sorulduğunda benzer bir sonuç 
elde edilmiştir. Öğrenciler, ortak kanı olarak: 
kendi çektikleri fotoğraflarla hayatlarını ve 
mutlu anlarını sosyal medyaya aktarmaktan 
duydukları mutluluğu dile getirmişlerdir. Ay-
rıca yine sevdiklerinin, ilgi duydukları kişi-
lerin, ünlülerin ve ailelerinin fotoğraflarına 
bakmaktan hoşlandıklarını ifade etmişlerdir. 
Instagram, kullanıcıya ayrıca hangi arkadaş-
larının bu uygulamayı kullandığını göste-
riyor; bu sayede arkadaşlarla bağlantı kura-
biliyor, fotoğraf beğenebiliyor ve yorumda 
bulunabiliyoruz. Aynı zamanda milyonlarca 
takipçisi olan ve hayranı olduğumuz ünlüleri 
takip edebiliyoruz şeklinde düşüncelerini dile 
getirmişlerdir. 

Öğrencilere göre Instagram’ ın en önemli 
özelliklerinden biri de fotoğrafları etiketle-
mesidir. Literatürde “hashtag” olarak bilinen 
etiketleme, aktif kullanıcı sayısında önemli 
bir artışa neden olmaktadır. Öğrenciler, Ins-
tagram ‘da takipçi sayısının önemli oldu-
ğunu ve bu sayıyı artırmak için de çevrele-
rindeki kişileri veya ünlüleri takibe almak 

gerektiğini söylemişlerdir. Hastag adı verilen 
“#” işareti ile kullanıcıların fotoğrafla erişimi 
kolaylaştığını belirtmişlerdir. 

Instagram’ ın bir başka özelliği ise kitlesel 
öz iletişim aracı olmasıdır. Literatür tarama-
sında da belirtildiği gibi iletişim son yıllarda 
kitlesel iletişimden öz kitlesel iletişime doğru 
kaymaktadır. Öğrenciler Instagram’ da sadece 
istedikleri kişilerle mesajlaştıklarını ve mesaj 
almak isteyip istemedikleri kişileri kendileri-
nin seçtiklerini dile getirmişlerdir. Bu durum 
Instagram’ ın kitlesel öz iletişim aracı olma-
sına neden olmaktadır. Bu yönü ile Instagram 
bireyin bir izleyici kitlesine sahip olmasına, 
kendisinin mesaj üretmesine ve karşısındaki-
nin de aynı şekilde yorumlar yazmasına izin 
vermektedir. Instagram mesaj alımını kişinin 
kendisinin yönlendirmesine olanak sağla-
maktadır. 

Özellikle selfie (özçekim) denilen kavra-
mın hayatımıza girmesi ile Instagram çok 
daha popüler hale gelmiştir. Uzundurumlu 
(2015)’nun da değindiği gibi selfie, mut-
luluğun gösterimi, görünür olma ihtiyacı, 
benmerkezcilik, teşhir, güzellik ve tüketim 
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerle 
yapılan araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da 
Instagram’ ın özsunum amaçlı da kullanıldı-
ğıdır. Özellikle Instagram’ ın hikâye (stories) 
bölümünde aynı Snapchat’teki gibi 24 saat 
içerisinde otomatik olarak silinen resim veya 
videoları çekip paylaşımında bulunuyorlar. 
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Instagram’ ın bu özelliği sayesinde takip et-
tikleri kişilerin, ünlülerin veya fenomenlerin 
hikâyelerini ve o gün içerisinde neler yaptık-
larını görebiliyorlar. Öğrenciler, hikâyemizi 
çektikten sonra paylaşıyoruz ve bizi takip 
edenler 24 saat boyunca hikâyemizi görebi-
liyorlar, bu da Instagram ı kullanma neden-
lerimizden biri şeklinde düşüncelerini dile 
getirmişlerdir. Ayrıca istersek hikâyemize 
yazı ekleyebiliyoruz ve ayrıca kimlerin bize 
baktığını da görebiliyoruz. Günlük hayatta 
yaşadığımız güzel anların, unutulmasını is-
temediğimiz veya arkadaşlarımızın görme-
sini istediğimiz kareleri paylaşma imkânı da 
buluyoruz, ifadelerini kullanmışlardır. Geç-
mişte mağara duvarlarında çizimler yoluyla 
paylaşılan resimler bugün sosyal medya or-
tamlarında sergilenmektedir. 

Ayrıca fotoğraf filtreleme imkanına sahip ol-
ması Instagram’ ın yeni jenerasyon tarafından 
en beğenilen özelliklerinden biridir. Öğrenci-
ler, fotoğraflarımızı bu program ile çok kolay 
bir şekilde düzenleyebiliyoruz.  Kullanıcı-
lar gerçekten de Instagram’ ın geniş filtrele-
me çeşidinden birini kullanarak fotoğraflara 
bambaşka görünüm katabiliyorlar. En basit 
ve sıradan bir fotoğrafa, pratik bir şekilde filt-
reler kullanarak profesyonel görünüme sahip, 
göz kamaştırıcı fotoğraflar yaratabiliyorlar. 
Bireyler kendilerini nasıl göstermek istiyor-
larsa hikâyelerini o şekilde paylaşıyorlar. Bir 
anlamda gerçek yaşamdan uzaklaşıyorlar ve 

Goffman’ın deyimi ile hayatı bir oyun sahne-
si; Instagram’ ı da oyunlarını sergileyecekleri 
bir platform olarak görüyorlar.

Üniversite öğrencilerinin ayrıca modayı ta-
kip etmek ve alışveriş yapmak amaçlı olarak 
Instagram’ dan yararlandıklarını görüyoruz. 
Gerçekten de markalar için sosyal medya 
bir reklam ve doğru müşteri kitlesine kolay 
ulaşma yollarından biridir. Takipçisi çok olan 
fenomenler sayesinde ürünlerinin reklamını 
yapma imkânı bulmaktadır. Araştırmamız da 
üniversite öğrencilerinin alışveriş konusunda 
instagramı kullandıklarını doğrular nitelikte-
dir.

Sonuç olarak öğrencilerin Instagram’ı; daha 
çok vakit geçirmek, başkalarının (arkadaş, 
ünlü, aile vb.) ne yaptığı hakkında bilgi sa-
hibi olmak, gün içerisinde yaşadığı özellikle 
güzel ve mutlu anları paylaşmak, arkadaşla-
rı tarafından hatırlanmak, görünebilir olmak 
gibi nedenlerle kullandıklarını söyleyebiliriz. 

Öğrencilerin ifadelerinden anlaşıldığı kadarı 
ile gençler; kendi çektikleri fotoğraflarla ne 
kadar mutlu oldukları ve ne kadar güzel vakit 
geçirdikleri mesajlarını vermeye çalışmakta-
dırlar. Kısacası başkalarının ve arkadaşlarının 
gözünde bir değer yaratma çabasındadırlar. 

Yapılan araştırma neticesinde Instagram’ ın 
kullanıcılarına sunduğu yarar ve zararları ise 
şu şekilde özetleyebiliriz:



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: I03

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: I03

ID: 431 K: 387
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

113

Instagram’ ın Yararları:

 Kendinizi güzel bulduğunuz, sevdiğiniz 
fotoğrafları ve videoları paylaşma olana-
ğı sunuyor. Üstelik bunları sadece kendi 
seçtiğiniz kişilerin görmesine olanak ta-
nıyor,

 Sıkılmadan, hoşça vakit geçirme imkânı 
sunuyor,

 Gün içerisinde geçirdiğiniz güzel ve mut-
lu anları fotoğraflarla başkaları ile pay-
laşma olanağı sağlıyor,

 Arkadaşlarınızı, ailenizi ve merak ettiği-
niz diğer kişileri takip etme imkânı tanı-
yor,

 Yıllarca haberleşmediğiniz veya uzak 
kaldığınız arkadaşlarınız ve diğer kişi-
lerle sanki yakınınızdaymış gibi görüşme 
imkânı sunuyor,

 Fenomen olmak, arkadaşları ve çevresi 
tarafından tanınmak, görünür olmak iste-
yenler için potansiyel hazırlıyor,

 Sosyal medya üzerinden iş yapmak iste-
yenlere iş imkânı sunuyor ve marka sa-
hiplerine reklam konusunda olanak sağ-
lıyor,

Instagram’ ın tüm bu yararlarının yanında 
aslında birçok zararından da söz edebiliriz. 
Nitekim Instagram, fotoğraf odaklı bir uygu-
lama aracıdır ve görmenin aşırılığını ortaya 

koyarak kullanıcıları için bazı sakıncalar ya-
ratabilir.

Instagram’ ın Zararları:

 Kullanıcılarını, özellikle gençleri gerçek 
sosyal ortamdan uzaklaştırabilir,

 Özellikle yaşı küçük çocuklar için sıkıntı 
yaratabilir. Müstehcen veya istenmeyen 
görüntüleri önleme konusunda ailelere 
artı sorumluluklar getirebilir,

 Fotoğraflar konusunda sınırsız paylaşım 
imkânı sunuyor. Ancak fotoğrafların nite-
liği burada devreye giriyor. Doğru ve gü-
zel paylaşımları yapılmazsa yine sıkıntı 
yaratabilir,

 Kullanıcıların hepsinin bilgi, eğitim ve 
kültürel yapısı farklı olduğu için bilinçsiz 
kullanıcılar teşhir ve görünür olmak için 
müstehcen sayılabilecek paylaşımlar ya-
pabilir. Bu da mahremiyetin kaybolması-
na neden olabilir, 

 İnsan ilişkileri zayıf ve mutsuz kişiler or-
taya çıkabilir. Özellikle fotoğrafları filt-
releme sayesinde kişilere olduklarından 
farklı görünme imkânı sunduğu için ger-
çek hayatta takipçileri ile karşılaşmaları 
durumunda hayal kırıklığı ve mutsuzluk-
lara neden olabilir,

  Instagram’ da paylaşılan bir etkinliğe, 
sunulan yaşam biçimi veya kıyafete ula-
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şamadıklarında veya takip ettikleri ünlü-
ler gibi görünmediklerinde insanlarda bir 
eksiklik duygusu yaratabilir.

 Gösterişi ve maddiyatı hayatın merkezi-
ne alan bir anlayışın doğmasına neden 
olabilir,

 Yaşanan her olayı fotoğraflarla paylaşa-
cağız diye günün güzelliklerini ve anını 
yaşamaya engel olabilir, 

 Yurdigül ve Elitaş’ın (2015) araştırmala-
rında değindikleri gibi; Instagram ve ben-
zeri paylaşım siteleri yaşanılan eve ben-
zer. Eğer yaptığınız her etkinliği, her anı 
burada paylaşırsanız, evin kapılarını açık 
bırakmış olursunuz ve istenmeyen sonuç-
larla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra 
kullanıcılar fotoğraflarını paylaşmakta ve 
karşıdakilerin beğenisine sunmaktadırlar. 
Eğer yeteri kadar beğenilmediklerini dü-
şünürlerse bu onlarda mutsuzluk ve yu-
karıda da değindiğimiz gibi yoksunluk 
duygusu yaratabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Objectivity in the meaning of visuality phenomenon and attractiveness of image 
have always awakened the interest of individuals. Thus, photos, pictures and figures have been 
reproduced and shared via different technological devices from past to present. From this point 
of view, individuals have been using Instagram in presenting a generally positive self about 
themselves in recent years. Instagram is considered the most effective social media tool meeting 
individuals’ need of taking, keeping and saving a picture in the fastest and easiest way possible. 
This study surveys the state of students to use Instagram as a means of self presentation. A per-
son may present his self to others; however, this thought is not so new. The person realizes two 
basic functions in self presentation. He is an actor dealing with staging a performance, which 
is a highly human work, on one hand; a good person with a character, a symbol, courage that is 
aimed to be transmitted by performance, power and other superior qualities on the other. In our 
society, the character played by a person and his self are generally considered the same thing 
and the self, as a character, seems to exist in the body, especially in upper parts of the body 
of the person who owns it. This aspect shows that everyone is a latent part of what they try to 
present, which is the absolute reason for the bad analysis regarding presentation. The self being 
staged is accepted as a (generally reliable) image that is tried to be given by individual playing 
a character on the stage to others. Self originates not from the person who owns it, but from 
the sum of all his actions (Goffman, 2016; 234). Study Objective and Method: The objecti-
ve of this study is to reveal the self presentation of university students who study in Aksaray 
University, Aksaray Social Sciences Vocational School and use Instagram and their state of 
being influenced by Instagram. All the study data were obtained via “Semi-Structured Interview 
Form” that was developed by reseachers consisting of 6 questions. Interviews were conducted 
with the determined students based on the information form. Interviews were conducted by 
researchers as face-to-face and they lasted for approximately 15-20 minutes for each student. 
Interviews were recorded within the knowledge and consent of students so that researchers 
would be able to catch up with details that would be missed out while taking notes. The study 
data were collected via interviews that were conducted in the rooms of researchers in relevant 
vocational schools whenever the students were available between 20-28 April 2017. The study 
data were analysed according to Goffman’s theory of “presentation”.  Conclusion and Discus-
sion: In the study, students were asked why they had preferred Instagram and a similar result 
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was obtained. In general opinion, students expressed that they were happy to share their lives 
and happy moments via their own photos on the social media. Besides, they stated that they 
liked looking at the photos of their loved ones, their favorite people, celebrities and families. 
They also stated; “Instagram shows the users other friends using the application, which enables 
us to connect with our friends, like photos and make comments. We are also able to follow ce-
lebrities who have millions of followers and whom we admire”. According to students, one of 
the most important features of Instagram is that photos are tagged. Being known as “hashtag” 
in literature; tagging causes a considerable increase in the number of active users. Students 
indicated that the number of followers was important in Instagram and they needed to follow 
the people they knew or celebrities in order to increase that number. They stated that the mark 
“#”, which is called hashtag, enabled users to access to photos more easily. Another feature of 
Instagram is that it is a massive intrapersonal communication tool. As is specified in literature 
review; communication has moved from being massive communication to being massive intra-
personal communication in recent years. Students stated that they texted only the people they 
wanted to text and had an option to receive and not to receive messages on Instagram. This 
condition causes Instagram to be a massive intrapersonal communication tool. From this aspect, 
Instagram allows individuals to have an audience, produce messages themselves and receive 
comments from others. Instagram allows individuals to direct the message retrieval. Instagram 
has become more popular especially since the concept of selfie. As Uzundurumlu (2015) refers; 
selfie is used as an indicator of happiness, need for being visible, egocentrism, exposal, beauty 
and consumption. Another result obtained from the study that was conducted with students is 
that Instagram is also used for self presentation. Especially stories of Instagram are used for 
taking and sharing photos or videos that are automatically deleted within 24 hours just like in 
Snapchat. This feature of Instagram allows them to see the stories and daily activities of pe-
ople, celebrities or the phenomenon they follow. Students stated that they shared their stories 
so that their followers could see them 24 hours, which was one of the reasons for them to use 
Instagram. They also indicated that they could add an inscription to their stories and know who 
would see them, and they had the opportunity of sharing beautiful moments in daily life with 
their friends so that they would never be forgotten. Pictures that used to be shared via drawings 
on cave walls are displayed in social media environments today.  Additionally, the chance of 
filtering photos is one of the best aspects of Instagram for the new generation. Students stated; 
“we can arrange our photos so easily with this program. Users are indeed able to bring an utterly 
different appearance in their photos by using one of the broad filters of Instagram. They are able 
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to create professional-looking gorgeous photos by practically applying filters on the simplest 
and the most ordinary photos. Individuals share their stories just in the way they want to see 
themselves. In a sense, they get estranged from real life and as Goffman puts it; they see life as 
a stage and Instagram a platform where they can display their plays”. We also see that university 
students use Instagram for the purpose of following fashion and doing shopping. Indeed, social 
media is one of the ways of advertising and reaching the right audience of customers easily for 
trademarks. They have the opportunity of advertising their products by means of phenomenon 
who have great numbers of followers. Our study simply confirms that university students use 
Instagram for shopping. As a consequence, it is possible to state that students use Instagram 
mainly for having a good time, knowing what other people (friends, celebrities, families, etc.) 
do, sharing especially beautiful and happy moments experienced in daily life, being remembe-
red by their friends and being visible.  As is seen in the statements of students; the youth try to 
express how happy they are and what a good time they have with the photos they take. In short, 
they are in an effort of creating a value in the eyes of others and their friends.  
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, İtalyan medyasında yer 
alan görsellerdeki Osmanlı imgesi ile dönemin sosyo-eko-
nomik ve kültürel koşulları da ortaya konarak bağlamsal çö-
zümleme yapmaktır. Bu dönemde medyada yer alan görseller 
illüstrasyonlar, karikatürler ve fotoğraflardan oluşmaktadır. 
Kapsam: Araştırma, 19. yüzyılın son çeyreğinde -ki bu süre 
İtalya’nın siyasi birliğini sağladığı dönem olan 1870 yılı 
sonrası ile II. Abdülhamid’in tahtta kaldığı süre olan 1876-
1909 tarihlerini kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır- İtalyan 
basını tarafından üretilen gazete, dergi, kültür-sanat yayını vb. 
tüm yayınları içerecek şekilde İtalya’nın Roma şehrinde ger-
çekleştirilmiş olup, buradaki kütüphane ve araştırma merkez-
lerinden ulaşılabilen süreli yayınlar başta olmak üzere basılı 
kaynakları kapsamaktadır. Yöntem: Araştırma verileri olarak 
elde edilen görsel imgeler konularına göre sınıflandırılmışlar-
dır. Bu imgeler konu başlıkları çerçevesinde “retorik analizi” 
yöntemi ile ele alınacak ve değerlendirileceklerdir. Bulgular: 
Verilerden elde edilen bulgular görsellerin gerçekleme gücü 
üzerinden değerlendirilecek ve imgelerin insanların duygu, 
düşünce ve algılarında birincil derecedeki etkisi doğrultusun-
da tartışılacaktır. Araştırmada ele alınan görseller enforma-
tif, dezenformatif ya da manipülatif nitelikleri bağlamında 
çözümlenecektir. Çözümleme sonucunda Batı toplumlarının 
sahip olduğu oryantalist bakış açısı ile benzerlikler ve farklı-
lıklar ortaya konmaya çalışılacaktır. Sonuç: Retorik analizi ile 
elde edilen bulgular, görsellerde kullanılan Osmanlı imgeleri 
ile Osmanlı imajının İtalya’da nasıl algılanacağı gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Söz konusu görseller üzerinden yaratılan 
imaj oryantalist bakış açısını besleyen ancak aynı zamanda 
dönemin Osmanlı toplumu ve kültürü hakkında da detaylı 
bilgi verip tanıtan bir nitelik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Haber, Görsel, 19. Yüzyıl 
İtalyan Medyası, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract: Aim: The aim of this research is to analyze the Ot-
toman image in the images of the Italian media through the so-
cio-economic and cultural conditions of the period. In this pe-
riod, the images in the media consist of illustrations, cartoons 
and photographs. Scope: This study was conducted in the last 
quarter of the nineteenth century -limited to the period which 
Italy provided political cohesion after 1870 and the period 
of Abdulhamid’s throne between 1876-1909- newspapers, 
magazines, culture-art publications produced by the Italian 
press and so on. The research was carried out in Rome, Italy, 
to include all publications, including printed publications, in 
particular periodicals accessible from libraries and research 
centers. Method: The visual images obtained as research data 
are classified according to the subjects. These images will be 
handled and evaluated by the method of “rhetoric analysis” in 
the frame of the subject headings. Findings: The findings ob-
tained from the data will be evaluated on the realization power 
of the images and will be discussed in terms of the primary 
impact of the images on the emotions, thoughts and percepti-
ons of the people. The images discussed in the research will 
be analyzed in the context of informative, disinformative or 
manipulative qualities. As a result of the analysis, similarities 
and differences will be tried to be revealed with the orientalist 
point of view of Western societies. Results: The findings 
obtained by rhetoric analysis reveal the fact that the Ottoman 
image used in the visuals can be perceived in Italy. The image 
created through the visuals nurtures the orientalist point of 
view but at the same time carries a quality that informs and 
informs the Ottoman society and culture at the same time. 

Key Words: Illustration, News, Visual, 19th Century Italian 
Media, Ottoman Empire
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GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma ve 
modernleşme girişimleri, girdiği duraklama 
süreci paralelinde 17. yüzyılda başlamış, 18. 
yüzyılda ise özellikle Sanayi Devrimi’nin 
akabinde sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 19. yüzyıl ise 
ekonomi merkezli bu yeni dünya düzeninin 
vazgeçilmez gereksinimlerine bağlı olarak, 
etkileşimin askeri, siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel açılardan hayata geçirilmeye baş-
landığı ve Batılılaşma girişimlerinin günlük 
hayattaki pratiklerde dahi tam anlamıyla göz-
lemlenebildiği dönem olmuştur. Bu dönemde 
Avrupa kıtasından Osmanlı topraklarına gelen 
yeni yaşam tarzları, imparatorluğa yenileşme 
sürecinde yol gösterici ve belirleyici nitelikte 
izler bırakmışlardır. Askeri alanda yapılacak 
reformlar konusunda Fransa’dan, sanayileş-
me alanındaki gelişmeleri takip edebilmek ve 
uyum sağlayabilmek açısından İngiltere’den, 
mimari ve sanat alanında da İtalya’dan destek 
alan imparatorluğun dönüşümü evresinde Av-
rupalı devletlerle yoğun bir iletişim kurduğu 
ve bu iletişim paralelinde etkileşimin ger-
çekleştiği görülür. Bu dönem aynı zamanda 
Türk-İtalyan ilişkilerinde önemli değişiklik 
ve dönüşümlerin meydana geldiği dönem 
olmuştur. III. Selim dönemiyle başlayıp II. 
Abdülhamid dönemiyle sona eren süreçte, 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Batılılaşma 
hareketinin de etkisiyle, Türk–İtalyan ilişki-

lerinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve sanat 
alanlarında en yoğun yaşandığı dönem olarak 
değerlendirilebilir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, İtalya’nın siyasi birli-
ğini sağladığı 1870 sonrası ile Sultan II. Ab-
dülhamid dönemini (1876-1909)  kapsayan 
33 yıllık süre içerisinde İtalyan medyasında 
yer alan haberlerde kullanılan görsellerdeki 
Osmanlı imgesi ile dönemin siyasi, askeri, 
sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarını da 
tartışarak bağlamsal çözümleme yapmaktır. 
Çözümleme sonucunda Batı toplumlarında 
tarihler boyu hâkim olan oryantalist bakış açı-
sı ve “Doğu” imgesi ile benzerlikler ve farklı-
lıklar ortaya konmaya çalışılacaktır. 

KAPSAM

Araştırma, 19. yüzyılın son çeyreğinde -ki bu 
süre İtalya’nın siyasi birliğini sağladığı dönem 
olan 1870 yılı sonrası ile II. Abdülhamid’in 
tahtta kaldığı süre olan 1876-1909 tarihlerini 
kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır- İtalyan 
basını tarafından üretilen gazete, dergi, kültür-
sanat yayını vb. tüm yayınları içerecek şekil-
de İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilmiş 
olup, buradaki kütüphane ve araştırma mer-
kezlerinden ulaşılabilen süreli yayınlar başta 
olmak üzere basılı kaynakları kapsamaktadır. 
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırma verileri olarak elde edilen görsel 
imgeler konularına göre sınıflandırılmışlar-
dır. Bu imgeler konu başlıkları çerçevesinde 
“retorik analizi” yöntemi ile ele alınacak ve 
değerlendirileceklerdir. 

Retorik, güzel konuşma ve etkileme sanatı 
olarak tanımlanabilir. Ancak retorik, temelin-
de ikna etme amacı taşıdığı için yalnızca dil-
sel açıdan değil, görüntüler dünyası açısından 
da bütün sanat dallarında ve sosyal bilimlerde 
bir araştırma yöntemi olarak uygulanabilir ni-
teliğe sahiptir. Sokrates, Platon ve Aristoteles 
gibi ünlü retorisyenlerin yıllarca kitleleri dil-
sel retorik kurallarıyla etkileyip arkalarından 
sürüklemesi, görsel imgelerin de aynı şekilde 
ikna etme etkisine sahip olabileceği düşün-
cesini beslemiş ve imgeler üzerinden yola 
çıkılarak retorik analizi yapılabileceği gerçe-
ği doğmuştur. Çünkü imgeler, görsel retorik 
betiler (figürler) içermektedir. Görsel retorik, 
anlatılmak istenen bilgilerin retoriğin çalışma 
alanı olan dilsel unsurlar yerine görsel unsur-
larla anlatılmasıdır (Durgee, 2003: 367). 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

İtalya basınına ait yayın taraması aşaması, 
Roma kenti ile sınırlı tutulmuş ve Biblioteca 
Nazionale di Roma (Roma Milli Kütüpha-
nesi), Pontificio Istituto Orientale (Papalık 
Şarkiyat/Doğu Araştırmaları Enstitüsü) ve 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Vatikan Kü-

tüphanesi) olmak üzere üç merkezde gerçek-
leştirilmiştir. Bu süreçte İtalyan basınına ait 
en kapsamlı verilere 190 adet süreli yayınla 
Roma Milli Kütüphanesi’nden (Biblioteca 
Nazionale di Roma) ulaşılmıştır. Bu yayınlar 
arasından araştırma dönemine ait nüshaları 
bulunan 85 farklı gazete içeriğine bakılmış 
olup, bu yayınlardan 47’sinin araştırmanın 
içeriğine uygun niteliğe sahip olduğu görül-
müştür. Bu 47 adet yayından özellikle illüst-
rasyon gazeteleri öne çıkmış, 21 adet illüst-
rasyon içeren yayın araştırma kapsamında 
değerlendirilmiş ve elde edilen veriler siste-
matik biçimde arşivlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Araştırmanın temel problemi, 19. yüzyılda 
Batı toplumları ile olan etkileşimin en yoğun 
olduğu dönemde, İtalya basınında Osman-
lı İmparatorluğu hakkında çıkan haberler-
de yer alan imgelerin niteliğini ortaya koy-
maktır. Araştırma problemi çerçevesinde bu 
imgelerin nasıl üretildiği, temel özellikleri, 
öne çıkan kültürel kodlar, kullanılan simge-
ler ve Batılı bir toplumun gözüyle Osmanlı 
İmparatorluğu’nun nasıl algılandığı, ifade 
edildiği ve yorumlandığını ortaya koymak he-
deflenmektedir. Böylelikle oryantalist bakış 
açısıyla yakın doğudaki “öteki” durumunda 
olan Osmanlı İmparatorluğu’nun, Avrupa’da,  
İtalyan medyasında nasıl temsil edildiği ve 
hangi niteliklerinin ön plana çıktığı ortaya 
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konmuş ve elde edilen veriler, Türk Sanat Ta-
rihi literatürüne kazandırılırmış olacaktır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

19. Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum 

Avrupa kıtası içinde yer alan devletler ken-
di içinde her zaman rekabet halinde olan ve 
birbiri ile akraba sayılabilecek topluluklardan 
oluşmaktadır. Bu akraba ama rekabetçi dev-
letler, 19. yüzyılda Avrupa’nın içinde buluna-
cağı siyasi durumun temellerini yüzyıllar önce 
atmışlardır. Bu uzun sürecin şekillenmesi hiç 
kuşkusuz ekonomik çıkarlar doğrultusunda 
gerçekleşmiştir. 1400’lerden beri “ilk giden 
kapar” tarzı bir sömürgecilikle “Yeni Dünya” 
denilen Amerika, Avustralya ve Afrika’nın 
orta ve güney kesimleri bütün doğal ve insan 
kaynakları kurutulana dek sömürülmüş, bu 
sayede Avrupalı ülkeler büyük bir sermaye 
birikimi yaratarak sanayi devrimini gerçek-
leştirmiş ve dünyanın geri kalanıyla araların-
daki teknolojik ve zenginlik farkını açmıştır 
(Erdem, 2013: 17). Avrupa devletlerinin coğ-
rafi keşifler ile yeni karalar keşfetmeleri ve 
bu yeni toprak parçalarını kendi sömürgeleri 
haline getirmeleri ile başlayan emperyalizm 
odaklı bu yeni politika, 16. yüzyıla kadar İs-
panya ve Portekiz’in başı çektiği bir ortamda 
hayata geçirilmiştir. Ancak 16. yüzyıldan iti-
baren, İngiltere ve Fransa’nın hızlı ilerleyişi 
ve İspanya ve Portekiz’in elinde olan bölge-
leri ele geçirmeleriyle birlikte Avrupa’daki 

emperyalizm mücadeleleri farklı bir boyuta 
taşınmıştır. İngiltere ve Fransa bu süreçte 
başta Amerika kıtası olmak üzere, Karayip-
ler, Avustralya, Afrika ve Hindistan gibi coğ-
rafyalarda ciddi oranlarda söz sahibi olurken; 
Almanya ve İtalya kendi içlerindeki siyasi 
birlik sorunlarını henüz çözememiş oldukları 
için Avrupa haricindeki dış politika anlamın-
da geçerliliği olan bir girişimde bulunama-
mışlardır. Söz konusu iki ülkenin dönemdeki 
mevcut siyasi yapıları, şehir devletleri, prens-
likler ve kontluklar gibi bölünmüş nitelikte-
dir. Küçük bir kıyı şeridine sahip olan ve bir 
kara devleti niteliğindeki Avusturya’nın (son-
rasında Avusturya-Macaristan) ise doğrudan 
sömürge elde etmek gibi bir amacı olmamış-
tır. Fransız İhtilali’nin etkileri ile Cermen 
dünyasındaki liderlik hedefi yerini varlığı-
nı sürdürme çabasına ve ilerleyen dönemde 
Rusya ile Balkan toprakları üzerindeki çıkar 
savaşına bırakmıştır. Avusturya’nın ekono-
mik ve askeri olarak güçlenme çabasının ar-
kasında ise Adriyatik Denizi’nin kontrolünü 
elde ederek, Akdeniz’de de söz sahibi olmaya 
başlama ve çıkabilecek bir savaş sonrasında 
Rusya’dan alacağı topraklarla Karadeniz’e 
inme isteği yatmaktadır. Rusya ise toprakla-
rını genişletme yöntemini başlangıçta deniza-
şırı emperyalist politikalarla değil, kendi coğ-
rafi konumu çevresinde yayılmacı bir strateji 
izleyerek gerçekleştirmiştir. 
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Dünyanın bir diğer büyük gücü olan Osman-
lı İmparatorluğu ise, 19. yüzyıl ortalarına 
doğru, henüz Avrupa’nın yarısı kadar bir yer 
üzerinde, üç kıtaya yayılmış, hemen hemen 
36 milyon nüfuslu koca bir imparatorluk ha-
linde görünmektedir. Fakat gerçekte bu koca 
siyasi yapı iktisadi, siyasi her türlü birlik esa-
sını kaybederek dağılıp parçalanma yoluna 
girmiş bir oluşumdan başka bir şey değildi 
(İnalcık, 2016: 195). Avrupalı devletlerin bu 
hızlı emperyalizm yarışında geri kalmış olan 
imparatorluk, yüzyıllar içinde güç kaybetme-
ye devam ettiği için bir süre sonra kendi sahip 
olduğu topraklar da Avrupalı devletlerin pay-
laşmak ve sömürgeleştirmek istediği konuma 
gelmiştir.       

19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu, çok farklı karakter-
deki iki imparatorluğun ardılı sayılmaktadır: 
Bizans İmparatorluğu ve Selçuklu İmpara-
torluğu. “Haç” ve “Hilal” adına uzun süre-
dir ihtilafa düşmüş olan bu iki imparatorluk, 
birbirini tüketerek sona ermiş, ardından gelen 
yeni devlet her bakımdan bir uzlaşmayı ifade 
etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Selçuklular-
dan İslam dünyasındaki liderliğini, Bizanslı-
lardan da, kendisine miras kalan tüm Hristi-
yan topraklarını devralmıştır (Belge, 1939: 
745). Osmanlı İmparatorluğu, yayıldığı geniş 
coğrafi alanlardan çeşitli etkiler almakla be-
raber, imparatorluk devrinde, kökü esas itiba-
riyle Türk ve İslam kaynaklarına dayanan bir 

Osmanlılık düzeni ve bu düzen içinde şekil-
lenen bir Osmanlı-Türk medeniyeti meydana 
getirmişti (Cezar, 1971: 1). Ancak söz konusu 
bu yapılanma, imparatorluğu ancak 16. yüz-
yılın sonlarına kadar yukarı yönlü bir ilerle-
yiş sağlamış, 16. yüzyılın sonlarından itiba-
ren hızlı bir duraklama ve gerileme dönemine 
girilmiştir. 16. yüzyıl sonları ile 17. yüzyıldan 
itibaren hızlı bir gerileme sürecine giren Os-
manlı İmparatorluğu’nun güç kaybı, Balkan-
lar’daki ve Kafkaslardaki toprak kayıpları ile 
I. Dünya Savaşı’na kadar sürmüş, bu süreçte 
devlet yapısı her geçen gün daha zayıf hale 
gelmiştir (Merriman, 1996: 487). Ancak yine 
de Osmanlı İmparatorluğu, Batılılaşma prob-
leminin manasını anlayan ilk ülkelerden biri 
olmuştur.   

Osmanlı İmparatorluğu’na bakıldığında; 
Osmanlı-Türk toplumunun kendi bünyesi-
ne dayalı ve kendine özgü kültürel varlığın-
da, dış etkilerin yeni birtakım izler meydana 
getirmeye başlayışının 18. yüzyılın başla-
rına rastladığı görülür. Bu etkiler; bilindiği 
gibi Batı’dan gelmektedir (Cezar 1971: 2). 
Bu dönemde Avrupa, Rönesans’tan beri ya-
şamın değiştiğini, tarih çizgisi üstünde yeni 
aşamalara geçtiğini fark etmiş, yeniçağ, Av-
rupalıda kendi hayat tarzının üstünlüğüne 
dair bir bilinç doğurmuş, Osmanlı insanı da 
18. yüzyıldan beri bulunduğu mekânı ve za-
man çizgisini başka bilinçle görmeye, dünya 
tarihini ve coğrafyasını tanımaya başlamıştır 
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(Ortaylı, 2014: 17). 18. yüzyılın ilk yarısında 
Lale Devri ile başlayan modernleşme hareke-
ti, Türk kültür hayatına yeniden bir canlanış, 
bir değişiklik getirmiştir. Bu yüzyılın sonuna 
doğru Batı etkisi başta İstanbul olmak üzere 
Balkanlar’a ve Anadolu’ya yayılmıştır (Arık, 
1993: 432).

Türk siyasi tarihini anlamaya çalışırken, III. 
Selim’in tahta çıkış tarihi olan 1789’dan iti-
baren bir dönemi ele almak gerekir. Çünkü 
1789 ve sonrası yalnızca Avrupa için değil, 
Osmanlı tarihi için de önemli bir dönüm nok-
tasıdır. Toplumsal ve devlet yönetimi açı-
sından çok sayıda değişikliğin yapılmasının 
zorunlu olduğunun anlaşıldığı bu dönem, 19. 
ve 20. yüzyıl Türk siyasi tarihi için de bir 
başlangıç niteliği taşımaktadır  (Ünal, 1958: 
5). Her ne kadar III. Selim ve onun yeğeni II. 
Mahmud reform ve modernleşme çalışmala-
rına girişmiş olsalar da, Fransız Devrimi’nin 
etkisiyle hızla tüm dünyaya yayılan düşün-
celer ve bu düşüncelerin tetiklediği hayaller, 
Osmanlı tebaasında olan Hıristiyan halkını, 
özgürlüklerini elde etmek konusunda hareke-
te geçirmiştir (Weber, 1971: 615).    

Osmanlı modernleşme sürecinin özünde as-
keri tedbir sorunu yatar: Sürüp giden askeri 
yenilgiler ve toprak kayıpları, Osmanlıları, 
Batı’nın askeri üstünlüğünün altında yatan 
etkenleri aramaya teşvik etmiştir. Osmanlı 
devlet adamları, 17. yüzyıl başlarında, im-
paratorluk yönetiminin pek çok eksiği bu-

lunduğunu fark etmişlerdi. Bununla birlikte, 
ancak 18. yüzyılda ve askeri reformla ilgili 
olarak, ilk ve son defa reform ile Avrupalı-
laşma arasında bir bağlantı kurulmuştur. Os-
manlı İmparatorluğu’nu modernleştirme giri-
şimlerinin birbirini takip eden bu iki yönünün 
akılda tutulması gerekir (Mardin, 1996: 153). 

18. ve 19. yüzyıllarda, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun “büyük güç” olma niteliğini kaybet-
mesi, devlet düzeninin bozulmuş olması ve 
diğer devletler üzerindeki etkinliğini yitirme-
si üzerine, Osmanlı tabiiyetinde olan halklar 
ayaklanmaya başlamış, kendi özgürlükleri 
için mücadele etmişlerdir (Peacock, 1982: 
216). Bu nedenle 18. yüzyıl sonlarında ve onu 
izleyen dönemde, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Avrupa devletleri arasındaki ilişkiler, “Doğu 
Sorunu” yani “Şark Meselesi” çerçevesinde 
gelişmiştir. Viyana Kongresi’nde Avrupa’ya 
yeni bir şekil vermek, yani Avrupa’nın gele-
ceğini hazırlamak için çalışmalar yapılırken, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu ve gele-
ceğiyle de yakından ilgilenen Avrupalılar ta-
rafından ilk kez “Doğu Sorunu” deyimi kul-
lanılmış, bu yaklaşım Osmanlı dış siyasetin-
de, ona karşı izlenen tutum ve davranışlarda 
başlıca etki faktörü olmuştur (Uçarol, 1995: 
42). 

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun aske-
ri, siyasi ve kültürel anlamda yüzünü Batı’ya 
döndüğü, yenileşme yoluyla içinde bulundu-
ğu sıkıntılı ortamdan çıkış yolları aradığı bir 
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dönem olmuştur. Özellikle 18381 ile 19082 
yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu eski 
düzenini çağdaşlaştırmak için yoğun bir top-
lumsal ve ekonomik çaba harcamıştır (Çelik, 
1998: 27). 1838 yılında gerçekleşen İngiliz-
Türk ticaret anlaşması ve onu izleyen, diğer 
devletlerle yapılan benzer anlaşmalarla 1839 
yılında I. Abdülmecid’in tahta çıkışının ar-
dından ilan edilen Tanzimat Fermanı diye 
tanınan reform yasaları, Osmanlı başkentinin 
de Batılı anlamda kentsel değişimi doğrultu-
sunda temel atılımı oluşturmuştur. Böylece 
başlıca Avrupa güçlerinin endüstriyel yatı-
rım ve girişimleri desteklenmiş ve İmpara-
torluk yönetiminin modernleşmesine önayak 
olunmuştur (Barillari ve Godoli, 1997: 11). 
Tanzimat şüphesiz ilkin, imparatorluğu Batı 
örneklerine göre düzenleme yahut kısaca ba-
tılılaşma hareketidir. Bu yolda atılan kararsız 
adımların, çeşitli tarihi sebeplerin etkisiyle 
nasıl gittikçe hızlandığı ve sonuç olarak bu-
gün bütün varlığımıza hâkim olduğu bilini-
yor. İmparatorluğun varlığını sürdürmesiyle 

1 1838 - Ticaret Anlaşması: İngiliz tüccarlara yerli 
tüccarlarla aynı haklar tanınarak, imparatorluğun 
her yerinde mal satın alma hakkı verilmiştir. Aynı 
yıl içinde diğer Avrupa ülkeleriyle de benzer 
anlaşmalar yapılmıştı. Bu gelişmelerin sonucunda 
imparatorluk bir açık pazar haline geliyor ve on 
yıllık bir zaman dilimi içinde ticaret dengesi on 
beşe bir oranında Avrupalıların lehine değişiyordu 
(Çelik, 1998: 27).

2 1908 - Jön Türk Devrimi: Osmanlı İmparator-
luğu’nun sonunun habercisi ve 1923’te Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu aydınlatan 
olaydır (Çelik, 1998: 27). 

ilgili bir mesele olarak Tanzimat tarihinde en 
önemli nokta da, “cinsi ve mezhebi ayrılma-
dan” eşitlik konusudur. Sonu gelmeyen halk 
isyanlarıyla gittikçe önem kazanarak son ola-
rak 1876 Kanun-i Esasi’de doruk noktasına 
varan bu siyaset, temelinde Batılılaşma hare-
ketiyle de sıkı sıkıya bağlıdır (İnalcık, 2016: 
196). 

Osmanlı toplumunun modernleşmesi, mo-
dernleşmenin klasik tarifi olan, gelişmiş top-
lumun özelliklerinin azgelişmiş bir toplum 
tarafından alınması (mimétisme) gibi bir 
tümceyle anlaşılamaz. Modernleşme olgusu, 
kaba bir deyişle, var olan değişmenin değiş-
mesidir. 19. yüzyıl toplumu yeni bir değişme 
ivmesi kazanmıştır. Ama bu tarif dahi mo-
dernleşme olgusunun nedenini, hatta niteliği-
ni açıklamaya yetmemektedir (Ortaylı, 2014: 
15).

Osmanlı İmparatorluğu modernleşme giri-
şimleri ve sonrasını da kapsayan süreçte ilk 
olarak savaş alanında, sonra genel politika-
sında, daha sonra üretim ve eski değişim sis-
teminde ve nihayetinde de idaresinde bulun-
duğu ahlâk, gelenek ve göreneklere dayanıla-
rak dövülmüştür. Gerçek düşmanı ise besle-
yici ve sürekli cehaletin ölümcül iyimserliği 
olmuştur (Belge, 1939: 748-749). Karşılıklı 
ilişkiler sonucunda Osmanlı devlet adamları, 
bir yandan Batı’nın ileriliğini daha detaylı şe-
kilde öğrenmiş, bir yandan da Batı’nın bilgi 
ve tekniğinden faydalanma düşüncesi daha 
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akla yatkın hale gelmiştir. 19. yüzyılda ise bu 
durum, üzerinde gittikçe daha fazla durulan 
bir konu olmuştur. (Cezar, 1971: 7). Sonuç 
olarak 19. yüzyılda büyük güçlerin modern-
leşmesi ile yarışan Osmanlı İmparatorluğu, 
zayıf kurumlar karşısında meydana gelen ta-
mamlanmamış demokratikleşme girişimi ve 
yeni ve eski seçkinler tarafından ortaya atılan 
milliyetçilik düşüncesi ile dış düşmanlarla, 
etnik şiddet, soykırım ve savaş başlatmıştır 
(Mansfield ve Snyder, 2009: 386).

İtalyan Medyasında Osmanlı İmgesi

Avrupa kıtası, Rönesans ve Reform hareket-
lerinin etkisiyle benimsenmeye ve yaşanma-
ya başlanan Aydınlanma Çağı’ndan yani 18. 
yüzyıldan itibaren özellikle yeni buluşların 
ve coğrafi keşiflerin de etkisiyle sosyal ve 
ekonomik anlamda farklı bir döneme girmiş, 
sanayileşme sonucu oluşan çok sayıda ticaret 
kenti Avrupa’yı geçmişe kıyasla hareketlen-
dirmiştir. Bu dönemde, politik ve ticari ha-
berler veren dergiler ilk defa Almanya’da Ze-
itung, İtalya’da Gazetta adı ile yayınlanmıştır 
(Kürkçüer, 1969: 6). Avrupa’da derebeyliğin 
yerini orta sınıfın aldığı, sanayi alanında ya-
şanan gelişmelerle yeni bir halk sınıfı olan 
işçi sınıfının doğduğu bu süreçte hürriyetçi-
lik, milliyetçilik ve hızlı endüstrileşme kıta 
Avrupa’sının zaten karışık olan siyasi ortamı-
nı daha da hareketlendiren unsurlar olmuşlar-
dır.

Özellikle okuma-yazma oranının düşük ol-
duğu dönemlerde ve toplumlarda, bireylerin 
alışık olmadıkları bu yeni ve karmaşık eko-
nomik, siyasal ve sosyal yaşamı kendi baş-
larına algılayarak çözümleyebilmeleri için 
ihtiyaç duydukları birtakım görsel anlatımla-
ra ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü bireylerin ve 
toplumların, içsel bir dünyayı dışsallaştırma 
ihtiyacı, benliği ve düşünceleri imgelere yan-
sıtma ihtiyacı nefes alma eylemi kadar temel 
bir eylem olagelmiştir (Burnett, 2012: 52). 
Bireylerin çevrelerini kendi adına gözlemle-
yen ve böylece kendilerini diğerleri ile karşı-
laştırmalarına imkân sağlayan ve algılanabilir 
düzeye indirgeyen araçlara ihtiyaçları vardır. 
Bu araçlar da medyadır. Bugün bireler, hangi 
toplum ait olurlarsa olsunlar, diğerlerini med-
ya aracılığıyla algılamakta ve tanımaktadır-
lar. Bir başka deyişle “gerçek” medya aracı-
lığıyla ve medya üzerinden kurgulanmaktadır 
(Gökçe ve Gökçe, 2011: 17). 

18. ve 19. yüzyıllarda Batı’da, endüstrileşme-
de görülen hız medya sektöründe de görül-
mektedir. Batı medyasında günlük ve haftalık 
haber gazetelerinin yanı sıra yalnızca görsel-
lerin ve illüstrasyonların yer aldığı, haftalık 
siyaset ve kültür-sanat yayınlarının varlığı ve 
sayıca çokluğu bilinmektedir. Araştırmanın 
ana ekseninde faydalanılması planlanan gör-
seller de İtalyan medyasında yer alan Türk 
imgesi üzerinde yoğunlaşılmasına neden 
olmaktadır. İmaj oluşumunda birçok faktör 
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etkin rol oynamaktadır ki, bunların başında 
medya, din, kişisel deneyim vb. faktörler gel-
mektedir. Ancak bir toplum, diğer toplumdan 
kültürel ve coğrafi olarak ne kadar uzaksa, 
bu durumda o topluma ilişkin genel bir algı 
oluşumunda medya en etkili araç olmaktadır 
(Gökçe ve Gökçe, 2011: 15-16). Bu nokta-
dan hareketle, araştırmada elde edilen veriler 
doğrultusunda, İtalyan medyasında yer alan 
illüstrasyon ve karikatürlerde görülen Türk 
imgesi dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel 
koşulları da ortaya konarak bağlamsal çözüm-
leme yapılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, 
sanat yapıtını toplumsal bir bağlam “olarak” 
düşünmek yerine, toplumsal bağlamın “için-
de” düşünmek; yapıtı, insanlar üzerinde etki 
oluşturan bir şey olarak görmek anlamına ge-
lir (D’Alleva, 2012: 52). 

Sanat alanındaki bütün buluşlar, gerçekte ben-
zerliklere ilişkin değil, fakat eşdeğerliliklere 
ve uygunluklara ilişkin buluşlardır; bunlar, 
gerçekliği bir imge, imgeyi de bir gerçeklik 
olarak görmemizi sağlarlar (Gombrich, 2015: 
292). Farklı kimlik seçimlerimiz ve ötekilerle 
ilgili imaj veya imgelerimiz, kültür tarihinde 
yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişmelerden 
kaynaklanır. Hemen her toplumun, özüyle il-
gili kimlik ve ötekine yönelik imaj sorunları 
vardır (Güvenç, 2006: 40). 

Haber Görselleri Olarak İllüstrasyonlar

Osmanlıların Avrupalı güçlerle karmaşık ve 
çoğu kez eşitsiz olan ilişkisi, Avrupa için-

deki düşmanlıklarla ittifakları da içeren bir 
dizi değişken, siyasi, bölgesel ve iktisadi et-
ken tarafından belirleniyordu (Lewis, 2004: 
83). Bu etkenler sonucunda Türk kimliği ve 
imajı Avrupa’da yüzyılların birikimiyle oluş-
muş, günümüze kadar ulaşmıştır (And, 2006: 
171). Kuşkusuz bu oluşum sürecine en büyük 
katkıyı Osmanlı sultanları yapmışlardır. İhti-
şamlı imparator imgesi Batı dünyasının alışık 
olduğu bir görüntü biçimidir. Ancak Osmanlı 
İmparatorları Batı devletlerinin krallarından 
ve imparatorlarından farklı bir görünüm için-
dedirler. Başlıkları (kavukları, fesleri), dış 
giyimleri (kaftanları), kullandıkları aksesuar-
ları -ki araştırmada yer alan illüstrasyonlarda 
bu aksesuarın hep İslam dinini ve Türkleri 
temsil eden “hilal” biçiminde olduğu dikkat 
çekmektedir- vb. kültürel kodlar Batı dünyası 
için her zaman farklı olan ve  “öteki”ni temsil 
etmek için kullanılan unsurlar olmuştur.  

Türk kimliği ve imajıyla birlikte anılan Or-
yantalist söylem de, Doğu’yu sadece zihinsel 
olarak kuran ve onu tanımlayan bir çerçeve-
nin dışında, daha derin bazı yapısal/kültü-
rel bağlantıların ve mikro-makro iktidar ve 
hiyerarşi ilişkilerinin de tesis edildiği temel 
bir politikanın uzantısıdır (Arlı, 2014: 16). 
Oryantalizmden söz eden çalışmaların bü-
yük çoğunluğu, Avrupalıların Doğu’yu nasıl 
temsil ettiği veya Doğulu toplumların (Os-
manlılar ve diğerleri) bu betimlemelere nasıl 
direnç gösterdiği -sanki Batılı güçler ile Batı-
dışı dünyaların karşılaşmasını incelemek için 
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geçerli tek paradigma direnişmiş gibi- nok-
tasına odaklanmıştır (Yıldız, 2007: 314). Bu 
nedenle, İtalyan Rönesans adamları diğer Av-
rupa ülkelerine sadece zamanlarının Türkle-
re dair bir modelini oluşturmakla kalmamış, 
şu anda günümüzde var olan kültürel, politik 
ve uygarlık söylemlerinin menşeini de teşkil 
etmişlerdir. Batılı 16. ve 17. yüzyıl yazarları 
ve gezginlerinin en çok üzerinde durdukları 
nokta, Osmanlı toplumuyla kendi toplumları 
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları betim-
lemek ve Osmanlıların başarısının ve ihtişa-
mının nedenlerini değerlendirmektir (Uluç, 
2009: 268-269). Batı imge dünyasında Os-
manlı İmparatorluğu 18. yüzyıla kadar korku 
ve nefretle karışık bir hayranlık uyandırmıştır 
(Timur, 2006: 162). 19. yüzyıla gelindiğinde 
ise bu bakış açısı kısmen değişmiş, Doğu’dan 
gelen tehlikenin ve korkunun adı olan Os-
manlı İmparatorluğu eskisi kadar güç sahibi 
olmadığı için Batı’daki algılanma biçimi de 
farklılaşmıştır. 19. yüzyıl sömürgeci Avrupa-
sı, kendine Doğu’yu “öteki” olarak belirlemiş 
ve onu biçimlendirme çabalarına girmiştir 
(Güngör, 2013: 26).  

19. yüzyıl boyunca birçok Müslüman toplu-
mun kendini kültürel bakımdan tanımlama 
meselesi, Batı’dan ithal edilen modernleş-
meyi yerel değer ve biçimlerle dengeleme 
mücadelesine bağlı olarak özellikle ilginçtir 
(Çelik, 2004: 4). Batı kültüründe, imgeye 
atfedilen rolün tarihler boyunca süregeldiği 

bir gerçektir. Ancak illüstrasyon gibi eserler 
veri olarak incelenirken unutulmamalıdır ki, 
sanat yapıtını toplumsal bir bağlam “olarak” 
düşünmek yerine, toplumsal bağlamın “için-
de” düşünmek; yapıtı, insanlar üzerinde etki 
oluşturan bir şey olarak görmek anlamına ge-
lir (D’Alleva, 2012: 52).

BULGULAR

Araştırma bulguları, Roma Milli Kütüphane-
si’nin (Biblioteca Nazionale di Roma) Gazete 
Arşiv Odası’nda (Sala Emeroteca) mikrofilm 
formunda bulunan ve araştırma kapsamına 
giren 21 adet illüstrasyon ve görsel içeren ya-
yından elde edilen veriler doğrultusunda ger-
çekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına ulusal 
ve yerel, günlük ve haftalık gazeteler, siya-
si gazeteler, eğitim, edebiyat, komedi, aile, 
çocuk, kadın, ev, moda, festival, endüstri, iş 
hayatı, askeri ve parlamento temalı yayınlar 
da dâhil edilmiştir. Söz konusu tüm bu ya-
yınlardan çok sayıda Osmanlı İmparatorlu-
ğu (Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Boşnak vb.) 
temalı haber ve haber görseline ulaşılmıştır. 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ana 
hatlarıyla aşağıdaki gibi başlıklara ayrılabilir; 

Siyasi ve Askeri Haberler: Araştırma-
nın kapsamını oluşturan dönemde Osmanlı 
İmparatorluğu’na ilişkin çıkan haberler ciddi 
bir yoğunluk oluşturmakla birlikte bu haberle-
rin büyük bir bölümü siyasi ve askeri nitelik-
tedir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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toprak bütünlüğünü koruyamaması, döneme 
ait savaşlar, Balkanlar sorunu, Tunus’un du-
rumu, Ermeni ve Kürt halklarının ayaklan-
maları en sık rastlanan haberler arasında yer 
almaktadır. Tüm bu haberler görsellerle de 
desteklenmiştir. Ayaklanmaların gerçekleşti-
ği bölgelerde görevli askeri yetkililer, olayla-
rın yaşandığı coğrafi bölgelere ait panoramik 
kent görünümleri veya harita/plan/kroki ben-
zeri görseller de sıkça gazetelerde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu haberler ulusal gazetelerde 
neredeyse günde iki-üç haber olmak üzere, 
yerel gazetelerde de haftanın bir bazen iki 
gününde yer almaktadır.

Görsel 1. Sultan II. Abdülhamid’in Tahta 
Çıkış Töreni Haberine Ait İllüstrasyon3 

Özellikle Balkanlardaki ayaklanmalar ile Yu-
nanistan ile Osmanlı İmparatorluğu arasın-

3 Görsel Alt Metni: İstanbul - Üniformalı Sultan 
II. Abdülhamid, Alayın Mahmud’un Türbesinin 
Önünden Geçişi (Gazetemizin muhabiri Sig-
nor Aurelio’nun özel bir tasarımından) Kaynak: 
L’Illustrazione Italiana 1 Ekim 1876, Yıl: 3, S: 49, 
s: 276-277

daki gerginlik, sıkça haberlere konu olmakla 
birlikte, Rusya ve Fransa ile olan ilişkiler de 
İtalyan basınında oldukça geniş yer tutmak-
tadır. Bütün bu haberlerin yanı sıra, İmpara-
torluğun uluslararası ilişkileri geliştirmeye 
yönelik yaptığı çalışmalar, yurt dışında açılan 
elçilikler, gümrük kapıları, ticari anlaşmalar 
vb. konular da her gün diyebileceğimiz sık-
lıkta İtalyan gazetelerinde yer bulmuştur. Söz 
konusu bütün bu siyasi haberler, olayların 
Sultan II. Abdülhamid’in talimatıyla, ilgili 
bölgeden sorumlu paşanın adıyla birlikte ya-
tıştırılmaya çalışıldığı yönünde verilmektedir 
ve neredeyse haberlerin hepsinin kaynağı Pa-
ris kentidir. Osmanlı topraklarındaki ayaklan-
malarla ilgili çıkan haberlerde, bastırılmaya 
çalışılan olaylardan ve öldürülen insanlardan 
bahsedilmekle birlikte, haberlerin başlıkla-
rı; “Sultan’ın Vahşeti”, “Türklerin Vahşeti”, 
“Sultanın Ülkesi” şeklinde yer almaktadır. 

Askeri ve siyasi olayların haber görsellerine 
yansıtılma yöntemi olarak, dönemin haber 
fotoğrafları sayılabilecek illüstrasyonların 
yanı sıra karikatürler de kullanılmıştır. Kari-
katürler yapısı gereği, insanı güldürecek, aynı 
zamanda düşündürecek, abartılı bir biçimde 
çizim yapılarak üretilmektedir. Çalışmanın 
bu aşamasında, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
betimleyen karikatür karakterlerinin, diğer 
ülkelere ait çizimlerle karşılaştırıldığında bu 
nitelikler çerçevesinde çizildiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dolayısıyla bu anlatım bi-
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çiminden dezenformatif ya da manipülatif bir 
anlam çıkarmamak gerekmektedir. 

Görsel 2. “Altta Kalanın Canı Çıksın… 
Kazananlar…” Başlıklı Karikatür4

Görsel Alt Metni (Diyalog): 

Türk: Allah’ım bana yardım et!

Alman Bankacı: İşe yaramaz canım, Allah 
Yunanları yenmenizde size yardımcı olabilir, 
gelirleri Alman bankerlerine ödememenize 
değil. 

Türk: Oh! O zaman ben kazandım.

Alman Bankacı: Şüphen olmasın, onlardan 
Yunanlılar için de var…

Gazetelerde yer alan farklı bir haber biçimi de 
“Telgraf Köşeleri”dir. Bu köşelerde, dünya-

4 Kaynak: L’Asino20 Haziran 1897, Yıl: 6, S: 25, s: 1

nın her yerinden gönderilmiş, halk ya da böl-

genin ileri gelenleri (asker, yönetici, belediye 

başkanı/yardımcısı vb.) tarafından yazılmış 

ve gazetelere telgraf yoluyla ulaşan kısa ha-

berlere yer verilmektedir. Telgraf köşelerin-

de “Costantinopoli” (İstanbul) ya da “Egitto/

Alessandria” (Mısır/İskenderiye) başlıklı çok 

sayıda imparatorluk haberine rastlanmıştır. 

Bu haberler arasında en yoğun haber günde-

minin Mısır’a ayrıldığı görülmüştür. Şüphe-

siz bu durumun sebebi İngiltere’nin Mısır’ı 

işgal etmesi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

ziyade İngiltere’nin konunun merkezinde ol-

masıdır. 

Magazin Haberleri: İmparatorluk halkının, 

özellikle padişahın günlük yaşamı, saraydaki 

hayat, harem, padişahın düzenlediği eğlen-

celer, İstanbul’da kurulan sirkler, Ramazan 

Bayramı kutlamaları hatta Noel kutlamaları 

vb. konular İtalyan basınında sayfaları dol-

duracak kadar geniş yer bulmuş, bu durum 

da İmparatorluğun günlük hayatının Batı’da 

uyandırdığı merak ve gördüğü ilginin bir ka-

nıtı olmuştur. Aynı zamanda padişahın ver-

diği özel davetler ve görüşmeler, diplomatik 

dostluk ziyaretleri de İtalyan basınında Os-

manlı İmparatorluğu ile ilgili sıkça rastlanan 

haberlerdendir. 
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Görsel 3. Türk Kadını (Metinsiz Görsel)5

Osmanlı İmgesi Temalı Haberler: Araştır-
ma sırasında en yoğun karşılaşılan haber türü 
Osmanlı imgesi (genellikle Türk, Ermeni, 
Arap, Kürt, Boşnak vb. olarak ayrılmış) içe-
rikli haberler olmuştur. Öyle ki bu tarz haber-
ler, yalnızca illüstrasyon gazetelerinde değil, 
günlük ya da haftalık gazetelerde ve yayın-
larda da yoğun olarak yer almaktadır. Kendi 
içinde siyasi, kültürel ve karikatür nitelikli 
olarak sınıflandırabileceğimiz bu çizimlere 
sadece ulusal ve yerel gazetelerde değil, ço-
cuklara yönelik masalların ve hikâyelerin yer 
aldığı yayınlarda dahi rastlanmıştır.

5  Kaynak: La Luna25 Şubat 1886, Yıl: 6, S: 8, s: 2

Görsel 4. 93 Harbi ile İlgili Habere Ait 
İllüstrasyon6   

Görsel Alt Metni: Savaş Sahnesi –  
Bir Kürt Lideri

Sanat Eserleri İçerikli Haberler: Sultan II. 
Abdülhamid dönemi, İtalya ile sanatsal an-
lamda alışverişin en yoğun olduğu dönemdir. 
Osmanlı İmparatorluğu’na gelen İtalyan sa-
natçılar (özellikle ressam ve mimarlar) ve bu 
sanatçılar tarafından üretilen eserler ve sanat 
etkinliklerinin İtalyan basınında da yer aldığı 
görülmektedir. 

6  Kaynak: L’Illustrazione Italiana
24 Haziran 1877, Yıl: 4, S: 25, s: 396
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Görsel 5. “Ulusların Dansı” Adlı Kostüm-
lü Sahne Programında Yer Alan Türkiye7 

Karakterine Ait İllüstrasyon8

7 İtalyanlar, Anadolu’ya yerleşen Selçukluların, 
Türk olduklarını vurgulamak için “Turchi” ve 
onlara ait toprakları belirtmek için 11. yüzyıldan 
günümüze kadar “Turchia (Turquia)” deyimini 
kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. Makalede 
yer alan “Türkiye” sözcüğü, bugünkü Türkiye 
Cumhuriyeti’ni değil, Türklerin ülkesi anlamına 
gelen Osmanlı İmparatorluğu’nu, Türkler ise 
Osmanlı İmparatorluğu halkını ifade etmektedir.  

8  (Kaynak: La Luna

Ancak basında yer alan güzel sanatlar alanın-
daki bu yansımalar, yalnızca resim sanatı ile 
ilgili değildir. Özellikle sahne sanatlarında, 
tiyatro oyunlarda, skeç vb. gösterilerde çok 
sayıda Türk karakterin yer alması Osmanlı-
İtalya arasındaki kültürel etkileşimin birer 
göstergesidir. Bu nitelikteki görseller siyasi, 
askeri, magazin ve imge içerikli haberler ka-
dar yoğunluk göstermese de sayıları oldukça 
fazladır. 

Yalnızca sanat yayınları üzerinden bir değer-
lendirme yapılacak olursa, bu yayınların gör-
sel sanatlar, sahne sanatları, müzik, edebiyat 
gibi farklı sanat dallarını kapsayacak nitelikte 
olduğu söylenebilir. Ancak, tüm bu sanat dal-
larına ait etkinlik haberlerinin bir arada yer 
aldığı yayınların da mevcut olduğu görülmüş 
ve bu yayınlar da araştırma kapsamında ele 
alınmıştır. Söz konusu yayınlarda İtalya’nın 
sanat ortamı ve sanat etkinliklerine ait haber-
lerle birlikte, İtalya dışındaki ülkelerin (Av-
rupa, ABD, Uzak Doğu Ülkeleri vb.) kültür-
sanat etkinliklerine yönelik haberler de yer 
almaktadır.

Sanat yayınlarında (ulusal ve yerel) bulunan 
haberlerin tamamı İtalyan sanatçılarla ilgili-
dir. Bu yayınların neredeyse hepsinde İtal-
yan sanatçılarının resimlerinin yer aldığı ve 
yayınların albüm/katalog niteliğinde olduğu 
söylenebilir. Bu yayınlar çok az yazılı bilgi 

 23 Şubat 1882, Yıl: 2, S: 60, s: 6)
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içermekle birlikte daha çok gelecek için umut 
vaat eden genç sanatçıları tanıtmaya yönelik-
tir. Osmanlı İmparatorluğu’nun sanatına kat-
kıda bulunan ya da Oryantalist tarzda resim-
ler yapan sanatçılara ilişkin haberlerin içerik-
lerinde ise sanatçı hakkında tanıtıcı genel bir 
bilgi ile sanatçının tekniği, eserleri ve katıl-
dığı sergilerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
Haberlerde adı geçen ve Osmanlı toprakları-
na gelerek eserler vermiş olan sanatçıların sa-
nat gazetelerinde yer alış biçimleri de benzer 
niteliktedir.

TARTIŞMA

Batı’daki Doğu ilgisine bağlı olarak Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, döne-
min yabancı gazete ve dergilerinin vazgeçil-
mez bir konusu olmuş ve bunun sonucunda, 
illüstratörlere önemli bir çalışma alanı açıl-
mıştır. Bu yayınlarda günlük olaylar adı altın-
da Payitaht’ta meydana gelen önemli olaylar, 
geleneksel bayramlar, kutlamalar ve törenler, 
balolar, Batılı desinatörler tarafından çizil-
miştir (Germaner ve İnankur, 2002: 51). Bu 
çizimleri ele alırken ve sanatı bağlam için-
de düşünürken, sanatın her zaman hamiler, 
sanatçılar ve izleyicilerin mutluluk ve uyum 
içinde birlikte olduğu ortamlarda ortaya çık-
madığını unutmayalım. İşin içinde çoğu za-
man farklı ve birbirine karşıt niyetler, tepkiler 
ve yorumlar bulunur (D’Alleva, 2012: 69). 
Bizler, yani izleyiciler sanatsal betimlemeleri 
yorumlamak istediğimizde, gerçek dünyaya 

ilişkin deneyim ve bilgilerimizi bu betimle-
melere yansıtarak onları çok değişik, deney 
niteliğindeki yorumlar aracılığıyla sınavdan 
geçiririz (Gombrich, 2015: 264). Bir başka 
deyişle, imgeleri görmek aynı zamanda im-
geler ile görmektir (Burnett, 2012: 67). İm-
geler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri 
gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. 
Zamanla imgenin canlandırdığı şeyden daha 
kalıcı olduğu anlaşıldı. Böyle olunca imge 
bir nesnenin ya da kişinin bir zamanlar nasıl 
göründüğünü -böylece konunun eskiden baş-
kalarınca nasıl göründüğünü de- anlatıyordu 
(Berger, 1999: 10). 

İmgeyi oluşturan kişinin yorumu, her zaman 
imgeyi görenin yorumuyla eşleştirilmelidir. 
Hiçbir imge kendi öyküsünü anlatmaz. Bir 
imgeden çıkarılan bilgi, imgeyi yaratan ki-
şinin niyetinden oldukça bağımsız olabilir 
(Gombrich, 2014: 144). Görsellerin gerçek-
leme gücü üzerine düşünüldüğünde, imgele-
rin insanların duygu, düşünce ve algılarında 
birincil derecede etkili olduğu ancak görsel 
iletişimde anlatımsal ifade sorunu yaşandı-
ğını söylenebilir. Bu nedenle imgeleri okur-
ken, çözümlerken ya da yorumlarken dikkat 
etmemiz gereken üç göstergebilimsel değiş-
ken vardır. Bunlar: Kod, altyazı ve bağlam-
dır. Göstergebilimde kodlar ya da sistemler, 
toplumsal uzlaşılar üzerinden iletişimin yü-
rütülmesini sağlayan unsurlardır. Bağlam ise 
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kodları içine işlemiş olan kültür, kodları çev-
releyen ve anlamını veren evrendir.

İmgeler ve imgeleri içinde yer aldıkları gör-
sel ortam incelenirken, onların kültürlerarası 
geçişlilik özelliğinin de göz önünde bulundu-
rulması gerekmektedir. Türk imgeleri üzerin-
den yaratılan “öteki” kavramı üzerine düşü-
nürken, Türk için “öteki” olan imgelerin de 
son derece eleştirel bir üslupla, aslında hiç de 
tek tarafı ötekileştirmeyen niteliklerde üre-
tildikleri oldukça açıktır. Ancak her toplum 
veya devlet kendisini dünyanın merkezine 
koyar ve “ötekileri” genellikle kendisinden 
aşağı yerlerde görür ve değerlendirir. Bu eği-
limin, diğer ülkelerin imajlarını da etkilediği 
muhakkaktır (Eravcı, 2010: 19). 

Araştırmanın kapsamına giren Sultan II. Ab-
dülhamid dönemi, siyasi ve askeri anlamda 
dünya gündeminde yer alacak nitelikte köklü 
değişikliklerin yaşandığı 33 yılı içermektedir. 
Bu dönemde Batılı devletlerin emperyalizm 
rekabetinden de payını alan imparatorluk, yer 
aldığı basılı yayın organlarında üretilen im-
gelerle ilgili devletlerin görüntü dünyasında 
yerini almıştır. Gerek yerel ve ulusal gerekse 
uluslararası gazetelerde yer alan gelişmeler 
hem imparatorluk sınırları içinde çıkan ga-
zetelerde hem de Avrupa basınında gündem 
oluşturmuştur. Topluma bilgi vermeyi, top-
lumu belli bir davranışa yönlendirmeyi ya 
da bir konuda onları ikna etmeyi amaçlayan 
görsel, işitsel, sözlü ve yazılı materyallerin 

incelenmesinde medyanın kendine özgü söy-
lemine ve bu söylemin ait olduğu toplumsal 
grubun ideolojisiyle ilişkisine odaklanmak 
gerekmektedir (Ercan ve Dizdarcı, 2016: 99). 
Bu noktadan hareketle medyanın bu anlam-
daki etkinliğini gören Batılı devletlerin he-
def kitleleri olan halkları etki altına almaları 
ve yönlendirmeleri kolaylaşmıştır. Ulusal ve 
uluslararası arenada ekonomi, iç ve dış poli-
tika, savaşlar, isyanlar, toprak bütünlüğünün 
korunması gibi zaten yoğun bir gündemi olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması, Batılı 
devletler için yeni hammadde ve pazar ihti-
yaçlarını karşılama imkânı ve ticaret yollarına 
hâkim olan jeopolitik konuma sahip olma fır-
satını yaratmıştır. Bu duruma bağlı olarak bu 
devletler basını da önemli bir araç olarak kul-
lanmış, gerek yurt dışında gerekse Osmanlı 
topraklarında himaye edilen muhalif hareket-
ler ve onların gazeteleri vasıtasıyla Osmanlı-
nın idare ve toplumsal yapısı zayıflatılmaya 
çalışılmıştır (Kösedağ, 2017: 115-116).

SONUÇ

Görsel metinlerin okunması aşamasında an-
lam üretim süreci, medyanın içsel yapısına 
ve izleyicinin sosyal ve kültürel alt yapısına 
bağlıdır. Bu noktada, üretilen imgenin enfor-
matif, dezenformatif ya da manipülatif olup 
olmadığı tartışılmalıdır. 

Retorik analizi yöntemi ile değerlendirilen 
haber görsellerinde, veri niteliği taşıyan il-
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lüstrasyonların bilgi verici nitelik taşıdığı ve 
enformatif olduğu, manipülatif ya da dezen-
formatif niteliğinin bulunmadığı sonucu orta-
ya çıkmaktadır. Bazı görseller manipüle edi-
lebilecek unsurlar barındırmasına rağmen, or-
taya çıkacak manipülatif okumanın bir amaca 
hizmet etmeyeceği ve bu nedenle bu tarz bir 
manipülatif bilgi üretimine ihtiyaç duyulma-
yacağı görülebilmektedir. Bu değerlendirme 
anlamlandırma kodları bağlamında yapıl-
mıştır. Anlamlandırma sürecinde görsellerin 
hepsinde kültürel kodların ön plana çıktığını 
söyleyebilmek mümkündür. Konularına göre 
ele alınan illüstrasyonlarda yer alan hilal gibi 
ideolojik, bıyık gibi fiziksel özellikleri, fes 
gibi giysileri ya da tütün çubuğu içmek gibi 
günlük tüketim objelerini kapsayan kültürel 
öğelerin görsel kültür çalışmalarının konusu 
olduğu bilinmektedir. Çünkü bu kültürel kod-
ların sosyal, politik ya da ideolojik anlamda 
göndermelerde bulunabildiği bilinmektedir. 
Bu gibi öne çıkan kodlar çözümlenirken her 
bir unsurun retoriksel edim olduğu unutulma-
malıdır.

ÖNERİLER

Araştırma sonucunda en etkin iletişim araç-
larından biri olma özelliğini yüzyıllardır kay-
betmemiş olan gazetelerin, bilgiye ulaşma ve 
bilgi üretme konusunda önemli bir kaynak 
oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışma, özel-
likle tarih araştırmaları yapılırken yalnızca el 
yazmaları, kitap, makale, arşiv belgeleri gibi 

birincil kaynaklara yönelen araştırmacılar 
için yüzyıllar öncesine ışık tutabilecek nite-
likteki medyanın önemini ön plana çıkarmak-
ta ve önemli bir başvuru kaynağı olduğunu 
göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde çok 
sayıda araştırma merkezinde mikrofilm for-
munda ya da orijinal baskılarıyla araştırmacı-
lara açık olan gazete arşivlerinden farklı konu 
ve içeriklerde akademik üretim yapabilmek 
mümkündür. Bu araştırma, dönemin kitle ile-
tişim araçları olan gazetelerin bir tarihsel sü-
recin anlaşılması aşamasında oynadığı etkin 
rolü kavramak ve dönemin ruhunu anlamak 
açısından önemini ortaya koymaktadır. Sos-
yal bilimler ve tarih araştırmaları alanlarında 
çalışan araştırmacılar için önemli bir başvuru 
kaynağı olan gazete arşivleri araştırmalarda 
daha fazla yer almalıdır.   
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Westernisation and modernisation of the Ottoman Empire began to burgeon in 
the 17th century; it became evident in the 18th century and the 19th century witnessed the most 
intense interaction and the exact reconstruction process. New way of living which was origi-
nated in Europe and representatives thereof became influential as guides and determinants of 
reconstruction process in the Ottoman Empire. It is possible to point out that the Ottoman Em-
pire which got closer to France for handling military problems, to England for industrialisation 
purposes and to Italy for architecture and arts had intense communication and the resulting 
interaction with European states in the course of reconstruction process. The nineteenth century 
was the period when the interaction had begun to be alienated from military, political, soci-
al, economic and cultural aspects, and westernization attempts were fully observable even in 
everyday practice, depending on the indispensable requirements of this economy- centered new 
world order. This period was also the period when significant changes and transformations took 
place in the Turkish-Italian relations. It can be regarded as the period when Turkish-Italian rela-
tions were most experienced in the social, economic, political and art fields with the influence 
of the westernization movement in the Ottoman Empire in the period beginning with III. Selim 
reign and ending with II. Abdülhamid reign.The states within the European continent are com-
posed of communities that are always in competition with each other and can be regarded as 
relative. Centuries ago, these relative but competitive states have laid the foundations of the po-
litical situation in Europe in the 19th century. The shaping of this long process has undoubtedly 
occurred in the direction of economic interests. Since the 1400s, the colonialism of the “first 
outgoing” style has exploited the so-called “New World” of the middle and southern parts of 
America, Australia and Africa until all natural and human resources have been dried up and the 
European countries have created a great accumulation of capital, has opened up the difference 
between the rest of the world and the technological and wealth (Erdem, 2013: 17). This new po-
licy focused on imperialism, which started with the European states discovering new territories 
with geographical discoveries and making these new pieces of land into their own colonies, was 
alienated in an environment dominated by Spain and Portugal until the 16th century. However, 
from the 16th century onwards, with the rapid progress of Britain and France and the seizure of 
territories in the hands of Spain and Portugal, the imperialist struggles in Europe have moved to 
a different dimension. Britain and France have a significant share in the Caribbean, Australia, 
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Africa and India geography, especially in the continent of America, since Germany and Italy 
have not yet solved their own political unity problems, they have not been able to make a fore-
ign-policy initiative. The current political structures of the two countries in the period are divi-
ded, such as city states, principality and counties. Austrian (later Austria-Hungary), which had 
a small coastal sheriff and was a land state, did not have a purpose as direct colonization. The 
effects of the French Revolution and the leadership goal of the Germanic world have left their 
place in the struggle for survival and in the coming period to the war of interest on Russia and 
the Balkan territories. Behind the Austrian economic and military empowerment struggle lies 
the control of the Adriatic Sea, the desire to have rights in the Mediterranean and desire to have 
Russian lands in order to reach the Black Sea. Russia, on the other hand, realized the method of 
expanding its territories not initially by overseas imperialist policies but by following an expan-
sionary strategy around its own geographical position. The other great power of the world, the 
Ottoman Empire, is seen as a huge empire with a population of almost 36 million, spreading to 
three continents, to the mid-19th century, yet halfway across Europe. But in reality, this whole 
political structure was nothing but a formation that broke apart and lost all the principles of 
economic and political unity (İnalcık, 2016: 195). The empire, which had been lagging behind 
in this fast-paced imperialism race of the European states, continued to lose power over the cen-
turies, and soon its own land came to the position that the European states wanted to share and 
colonize. Aim: The purpose of this research is to analyze the Ottoman image in the images used 
in the Italian media during the 33 years’ period after 1870, when Italy provided political unity 
and the Sultan II. Abdülhamid reign (1876-1909), and to discuss the political, military, social, 
economic and cultural conditions of the period by contextual analysis. As a result of the analy-
sis, similarities and differences will be tried to be revealed with orientalist viewpoint and “East” 
image which dominate in Western societies throughout history. Method: The classified visual 
images according to subjects obtained as research data. These images will be handled and eva-
luated by the method of rhetoric analysis. Rhetoric can be defined as art of beautiful speech and 
influence. Rhetoric, however, has the qualities that can be applied not only linguistically but 
also as a research method in the world of images as well as in all branches of art and social sci-
ences since it carries the purpose of persuasion. Findings and Results: The research findings 
were made in the direction of the data obtained from the publication containing 21 illustrations 
and visuals in the form of microfilm in the Newspaper Archive (Sala Emeroteca) of the Roman 
National Library (Biblioteca Nazionale di Roma). The research included national and local 
daily and weekly newspapers, political articles, education, literature, comedy, family, children, 
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women, home, fashion, festival, industry, business life, military and parliamentary publications. 
In other words, a large number of Ottoman Empire themed news (Turks, Armenians, Kurds, 
Arabs, Bosniaks, etc.) have been reached from these publications. Findings obtained as a result 
of the study can be summarized as below according to their subjects; 

1. Political and Military News

2. Magazine News

3. Ottoman Image Based News

4. Artistic News

In the process of reading visual texts, the meaning production process depends on the internal 
structure of the media and the social and cultural background of the viewer. At this point it 
should be discussed whether these images produced is informative, disinformative or manipu-
lative. In the news images evaluated by the rhetorical analysis method, it is revealed that the 
illustrations bearing data qualities are informative, not manipulative or disinformative. Altho-
ugh some visuals contain elements that can be manipulated, it can be seen that the manipulative 
reading that will emerge will not serve as a reason, and therefore there will be no need for such 
manipulative information production.  
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Öz: Reklamlar var oluşundan günümüze dek in-
sanlar üzerinde etkisini sürdürmüştür. Televizyon 
reklamları kitleleri etkileyebilmekte ve bireylerin 
satın alma alışkanlıklarını değiştirebilmekte ve 
insanların yaşam tarzları ile tüketim alışkanlık-
ları üzerinde etkili olabilmektedir. Araştırmada 
örneklem olarak seçilen reklamda kullanılan 
görseller ve oluşturulan hikaye ile hedef kitlenin 
bu ürünü almaya ikna edilmeye çalışıldığı varsa-
yılmaktadır. Bunun yanı sıra reklamdaki ürünün 
kadın tarafından kullanılması toplumsal cinsiyet 
rolleri ve “ev işlerini yapmak kadının görevidir” 
kalıp yargısını sürdürür niteliktedir. Türkiye’nin 
önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olan 
Beko çeşitli reklam türlerini kullanarak ürünlerini 
tanıtmaktadır. Sıkça kullandığı reklam türlerinden 
bir de televizyon reklamlarıdır. Bu araştırmada 
Beko markasına ait “evdeki yaramazlar harekete 
geçtiğinde, yanındayız” reklam filminin analizi 
yapılmıştır. Söz konusu reklam filmi, toplumsal 
cinsiyet bağlamında ele alındığında kadının rol ve 
görevlerine ilişkin cinsiyetçi kalıp yargılara yer 
verildiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Reklam, Beko, Göstergebi-
lim, Toplumsal Cinsiyet

Abstract: Advertisements have continued to inf-
luence on people until today since they have exis-
ted. Television commercials may affect masses 
and change the purchasing habits of individuals 
and affect people’s lifestyles and consumption 
habits. In the study, it is assumed that the target 
group is trying to be persuaded to buy this product 
because of the images used in the advertisement 
and the created story. In addition to this, the pro-
duct in the advertisement used by the woman and 
“the duty of the woman to do housework”with 
the same basic feature and which is a continu-
ation of the mold judgment of the gender role. 
Beko, which is one of the leading white goods 
manufacturers in Turkey, promotes its products 
using various advertising types. One of the types 
of advertisements that Beko frequently uses is 
television advertisements. In this research, the 
advertising film which  belongs to the Beko brand 
“We are beside of you, when the naughty acted in 
the house ” was analyzed.   The topic of the adver-
tising film has been determined that there is sexist 
stereotyping  about the role and duties of the 
woman when dealt with in context of the gender. 
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der
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GİRİŞ

Toplumsal cinsiyet rolleri, yaşamın her ala-
nında kadınların ve erkeklerin birbirleriyle ve 
toplumla ilişkilerinin düzenlenmesini sağla-
maktadır. Mevcut düzende hakim olduğu dü-
şünülen ataerkil hegemonya kadın ve erkekle-
rin toplumsal statüleri ile hak ve sorumluluk-
larının belirlenmesinde etkilidir. Kadının ve 
erkeğin cinsiyetçi temsili toplumsal cinsiyet 
rollerini pekiştirerek yeniden üretmektedir. 
Toplumsal cinsiyet temsillerinin görünür ol-
duğu alanlardan biri de medyadır. Medyada 
kadın anne, ev kadını ve iyi eş rolleri ile tem-
sil edilmektedir (Çatalcalı, 2015:37).

Medya, kitle iletişim araçlarıyla cinsiyetçi 
toplumsal rolleri yeniden üreterek eşit olma-
yan toplumsal ilişkilerin yaratılmasına katkı 
sağlamaktadır. Televizyonlarda yayınlanan 
reklamlar buna örnek olarak gösterilebilir. 
Bazı reklamların toplumsal, ticari ve eko-
nomik manipülasyonlar içerdiğini söylemek 
mümkündür.

Arçelik, Vestel, Beko gibi markalar çeşit-
li pazarlama stratejileri oluşturarak marka 
bilinirliklerini ve ürün satışlarını arttırmayı 
hedeflemekte bunu yaparken satış yapma-
yı planladıkları ülkenin kültürel öğelerini ve 
o ülkede egemen olan toplumsal yapıyı göz 
ardı etmeden tanıtım ve reklam çalışmaları 
yapmaktadırlar. 

Televizyon reklamları kitleleri etkileyebil-
mekte ve bireylerin satın alma alışkanlıklarını 
değiştirebilmekte ve insanların yaşam tarzları 
ile tüketim alışkanlıkları üzerinde etkili ola-
bilmektedir. Araştırmada örneklem olarak se-
çilen reklamda kullanılan görseller ve oluştu-
rulan hikaye ile hedef kitlenin bu ürünü alma-
ya ikna edilmeye çalışıldığı varsayılmaktadır. 
Bunun yanı sıra reklamdaki ürünün kadın ta-
rafından kullanılması toplumsal cinsiyet rol-
leri ve “ev işlerini yapmak kadının görevidir” 
kalıp yargısını sürdürür niteliktedir.

Reklamlar, hedef kitle ile marka arasındaki 
iletişimi sağlaması açısından önemli bir gör-
sel iletişim aracıdır. Bu bağlamda araştırmada 
ele alınan Beko reklamında kullanılan görsel-
ler, slogan ve olay örgüsü hedef kitle üzerinde 
yarattığı etkiler ve toplumsal cinsiyet bağla-
mında verdiği cinsiyetçi mesajın saptanması 
bakımından önem arz etmektedir. 

AMAÇ

Bu çalışma, Beko firmasının “evdeki ya-
ramazlar harekete geçtiğinde, yanındayız” 
sloganı ile televizyonda yayınlanan reklamı-
nı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargı-
ları açısından değerlendirerek analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. 

KAPSAM

Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden 
biri olan televizyon ve televizyonda her gün 
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maruz kaldığımız, bir takım mesajlarla dona-
tılmış reklamlar her yaştan bireyi etkilemek-
tedir. Televizyonda yayınlanan reklamların 
farklı kültürler için farklı şekillerde düzen-
lenmesinin nedeninin sadece satış ve ürün 
tanıtımı olmadığı görülmüştür. Bir firma satış 
ve tanıtım hedefini gerçekleştirmek için kul-
landığı reklamlarda ürünün tanıtımının yapı-
lacağı kültürdeki hedef kitlesinin yer aldığı 
bazı kültürel öğelere ve mesajlara yer ver-
mektedir. Maruz kaldığımız bu iletilerin far-
kında olmadan bazı rolleri içselleştirmemize 
katkı sağladığı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın evrenini reklamlar örneklemini 
ise, “evdeki yaramazlar harekete geçtiğinde, 
yanındayız” sloganı ile ülke genelinde yayın-
lanan reklamlar oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın analizi göstergebilimsel çö-
zümleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 
Göstergebilim, terimi ilk olarak John Locke 
tarafından kullanılmış olsa da çağdaş göster-
gebilimin kurucuları olarak Amerikalı filo-
zof Charles S. Peirce ile İsviçreli dilbilimci 
Ferdinand de Saussure kabul edilir. İletişim 
sözlüğüne göre göstergebilim, “gerek sözlü, 
gerek sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sis-
temlerin anlamın kurulmasında ve yeniden 
kurulmasındaki rollerini konu alan bilim da-
lıdır (Mutlu, 2012:121). 

Fiske’a göre (1996:62) göstergebilimin üç te-
mel çalışma alanı vardır. Bunlardan ilki gös-
tergenin kendisidir. Bu alan gösterge çeşitle-
rinin araştırılmasını kapsar. İkinci alan ise, 
göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sis-
temlerdir. Bu alanda, toplumun ya da kültü-
rün gereksinimleri için ihtiyaç duyduğu kod-
ları ve bu kodların iletilmesi için oluşturul-
muş sistemi ortaya koymayı amaçlar. Üçüncü 
çalışma alanı için bu kodlar ve göstergelerin 
içinde işlediği kültürdür.

Göstergebilim dilbilimden bazı kavram ve 
çözümleme araçlarını edinmiştir. Dyer’a göre 
(2010:166) göstergebilim dili temel alır an-
cak daha geniş bir alanı kapsar ve göstergeler 
sisteminin özünün sözel mi, görsel mi ya da 
ikisinin karışımı olan bir yapıda mı olup ol-
madığına bakar. Bu yüzden çözümleme yap-
tığı alan oldukça geniştir. Bu alan kapsamında 
konuşma, halk masalları, roman, oyun, resim, 
sinema, çizgi romanlar, haberler ve reklamlar 
sayılabilir.

Afiş, fotoğraf, reklam gibi görsel gösterge-
bilim alanına giren çalışmalarda, Roland 
Barthes’ın kuramının temelini oluşturan dü-
zanlam ve yananlamdan bahsetmek gerekir. 
“Birinci düzlemdeki anlam boyutu olan dü-
zanlamda, bir göstergede “kim” ya da “ne” 
gösterildiği belirlenirken, ikinci anlam düzle-
mi olarak görünenin altında görünmeyen an-
lamı ifade eden yananlamda ise hangi değer-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: M30

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: M30

ID: 420 K: 463
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

144

ler, kanaatler ve fikirlerin bulunduğu tespit 
edilmektedir” (Parsa, 2008: 123).

Reklamın ortaya çıkışının insanlar arasında 
mal ve hizmet değiş tokuşunun başladığı dö-
nemlere denk geldiği düşünülmektedir. Genel 
olarak reklam, “yerel veya evrensel düzeyde 
belli bir dengeye ulaşmış mevcut sosyo-eko-
nomik ve politik sistemlerin, özellikle kurulu 
pazarların kararlı yapılarına en hızlı ve etkili 
şekilde nüfuz eden ve kitleleri harekete geçi-
ren başlıca rekabet aracıdır” (Yaşar, 2011:3). 
Reklam, “dikkati bir şeye çekmek veya bi-
risini bir şeyden haberdar etmek” olarak da 
tanımlanabilir (Dyer, 2010:3). Yine reklam 
için “tüketicileri bir mal ya da hizmetin var-
lığı hakkında uyarmak ve o mala, markaya, 
hizmete veya kuruma olumlu bir tutum yarat-
mak amacıyla göze ve/veya kulağa hitap eden 
mesajların hazırlanması ve bu mesajların tür-
lü medyalarda ücretli olarak yayınlanması” 
(Küçükerdoğan, 2011:7) olduğunu söylemek 
mümkündür. Reklamın maliyetinin fazla ol-
ması kültürel boyutunu da etki altına almış ve 
mesajların verilmesi adına her bir saniyesini 
değerli kılmıştır. Kültürel mesajların en sık, 
yoğun ve etkin biçimde kullanıldığı mec-
ralardan biri de görsel ve işitsel öğelerden 
faydalanan televizyon reklamlarıdır (Oskay, 
2015:100).

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Beko firmasının “evdeki yaramazlar hare-
kete geçtiğinde, yanındayız” sloganı ile te-

levizyonda yayınlanan reklamını, toplumsal 
cinsiyet rolleri ve kalıp yargıları açısından 
değerlendirmeye yönelik araştırmamızın hi-
potezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

H1: Beko firmasının “evdeki yaramazlar ha-
rekete geçtiğinde, yanındayız” sloganı ile 
televizyonda yayınlanan reklamı toplumsal 
cinsiyet rolleri açısından gelenekseldir. 

H2: Beko firmasının “evdeki yaramazlar ha-
rekete geçtiğinde, yanındayız” sloganı ile 
televizyonda yayınlanan reklamı toplumsal 
cinsiyet rolleri açısından eşitlikçidir. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırma, reklamlar, göstergebilim, reklam-
larda toplumsal cinsiyet rolleri ve Beko rek-
lamları ile ilgili literatür taraması sonucunda 
ulaşılan kaynaklar, konu ile ilgili süreli ya-
yınlar ve internet taraması sonucunda ulaşı-
lan yayınlarla sınırlıdır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, “evdeki yara-
mazlar harekete geçtiğinde, yanındayız” slo-
ganı ile yayınlanan Beko markasının reklamı 
göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile ana-
liz edilecektir.

Reklam filminin ilk sahnesi bir erkeğin gö-
rüntüsü ile başlamaktadır. Kanepede oturup 
maç izleyen bu adam heyecan ile ayağa kalk-
tığında yanında bulunan kuruyemiş tabağını 
halının üzerine düşürmektedir. 
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           Resim 1.               Resim 2.                  Resim 3. 

         

          Resim 4.               Resim 5.     Resim 6.

         

      Resim 7.                 Resim 8.                   Resim 9.

Reklam filminin ilk karesinde yer alan erkek 
görüntüsünün evde baba rolünde konumlan-
dırıldığını söylemek mümkündür. Evinde 
maç izlerken bir taraftan da kuruyemiş yiyen 
baba figürü heyecanlı bir pozisyonda oturup 
kalkarken yanında bulunan tabağı düşürerek 
içindekileri yerdeki halıya dökmektedir. Son-

raki sahnede krem rengi halıda dökülmüş olan 
çerezler çok kısa bir sürede görünmeyen bir 
güç tarafından süpürülmekte ve kuruyemişi 
halıya döken erkekle izleyiciye gösterilen 
baba figürü bunu fark edip şaşırmakta ancak 
bu durumun çok da üstünde durmamaktadır. 
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Birinci Sahnenin Gösterge Çözümlemesi

Gösterge Gösteren Gösterilen

İnsan Erkek Oyuncu Baba

Nesne Krem rengi halı Temiz bir ev

Renk Beyaz ayakkabı Temizlik, sadelik

Renk Beyaz duvarlar Temizlik, sadelik

Ses Düşen ve kırılan objelerin sesleri Kirlenme, dağınıklık 

Ses Taraftar sesleri Evinde maç izleyen erkek

Ses Elektrikli süpürge sesi Elektrikli süpürgenin sessiz çalışması

Ses Islık Sesi Beko markasına ait müzik

Reklam filminin ilk sahnesinde erkek karak-
teri evinde oturan, spor programı izleyen, evi 
kirleten biri olarak gösterilmektedir. Erkek 
evinde maçını izlerken kuruyemişini yer ve 
odada yalnızdır. Etrafında eşi ya da çocuğu 
yoktur ve kimse tarafından rahatsız edilme-
mektedir. Maçın heyecanı ile yanındaki taba-
ğı düşürür ve sadece eli ve beyaz ayakkabısı 

görülen bir kadın çok kısa sürede erkeği ra-
hatsız etmeden dökülenleri temizler. Burada 
gösterilmek istenen süpürgenin sessiz çalış-
tığıdır. 

Reklam filminin ikinci sahnesi bir kız ço-
cuğunun görüntüsü ile başlamaktadır. Evin 
içinde neşe ile koşan çocuk yanlışlıkla objeyi 
düşürüp kırmaktadır. 
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                  Resim 10                   Resim 11   Resim 12

         

         Resim 13       Resim 14                      Resim 15

İkinci Sahnenin Gösterge Çözümlemesi

Gösterge Gösteren Gösterilen

İnsan Kız Çocuğu Yaramaz Çocuk

Nesne Parkeler Temiz bir ev

Renk Beyaz ayakkabı Temizlik, sadelik 

Renk Beyaz duvarlar Temizlik, sadelik

Ses Kırılan objenin sesi Kirlenme, dağınıklık

Resim 10 ile bize gösterilen sevimli küçük bir 
kız çocuğudur. Mutlu, huzurlu, temiz evinde 
neşe içinde koşan bu çocuk yanlışlıkla masa-
da duran mavi objeye çarpmış, yeri düşürmüş 
ve kırılmasına neden olmuştur. Daha o ola-
yın üzüntüsünü, korkusunu ve şaşkınlığını 
yaşamadan resim 13 ve 14’te görüldüğü gibi 
bilinmeyen bir el elektrikli süpürgeyi tutmuş 
ve yerdeki parçaları süpürmüştür. Buradaki 
gösterenler incelendiğinde şunları söylemek 
mümkündür. Evde anne, baba ve bir kız ço-
cuğundan oluşan çekirdek aile yaşamaktadır. 

Baba modeli evde oturup maç izlerken, kü-
çük kız çocuğu neşe ile etrafta koşuşturmak-
tadır. Reklam filminin sloganında belirtildiği 
gibi evdeki yaramazlar harekete geçmektedir 
ve görünmeyen bir el onların dağıttıklarını 
toparlamaktadır. Gösterenlerden bunu yapan 
kişinin evin annesi rolündeki kadın olduğunu 
söylemek mümkündür. Elektrikli süpürgeyi 
tutan el kadına aittir ve süpürgeyi çalıştır-
mak için düğmeye basan beyaz ayakkabı da 
yine aynı kadına aittir. Slogandan hareketle 
yaramazlıkları yapanlar daha yaptıklarının 
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endişesini yaşamadan, görünmeyen bir kadın 
onların dağıttıklarını toparlamakta ve kirlet-
tiklerini temizlemektedir. Bunu yaparken de 
en büyük yardımcısı sessiz çalışan Beko mar-
kasına ait bu elektrikli süpürgedir. Tüm elekt-

rikli süpürge görüntülerinde Beko markasına 
ait logoya yer verilmiştir.  Reklam filminin 
üçüncü sahnesi bir kedi görüntüsü ile başla-
maktadır. Evin içinde dolaşan bu kedi yanlış-
lıkla saksıyı düşürüp kırmaktadır.

         

          Resim 16               Resim 17  Resim 18

         

   Resim 19  Resim 20  Resim 21

         

   Resim 22       Resim 23  Resim 24

         

   Resim 25  Resim 26  Resim 27
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Üçüncü Sahnenin Gösterge Çözümlemesi

Gösterge Gösteren Gösterilen

İnsan Kadın Oyuncu Anne

Hayvan Kedi Evcil hayvan

Nesne Beyaz fayanslar Temiz bir ev

Renk Beyaz ayakkabı Sadelik, temizlik

Renk Mavi Tişört, beyaz pantolon Huzur, dinginlik, saflık

Renk Beyaz duvarlar Temizlik, sadelik

Yazı Mavi ve yeşil zemin üzerine yazılmış Görsel öğeleri destekleyen ürün bilgileri

Ses Düşen saksının sesi Kirlenme, dağınıklık

Ses Ürünün tanıtımı Erkek sesi

Resim 16’da masanın üzerinde dolaşan bir 
kedi görülmektedir. Yanlışlıkla saksıya takı-
lıp düşürmektedir. Resim 19’da görüldüğü 
gibi yaptığının kötü bir şey olduğunu anlayan 
kedi korkup orada bulunan kitapların arkası-
na saklanmaktadır. Bir kadın eli tarafından 
düğmesi çevrilen elektrikli süpürge dökülen 
toprağı temizlemektedir. 

Gösterilenler açısından değerlendirecek olur-
sak; evde hayvan beslemek modern aile yapı-
sının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Genellikle kadınlar evi kirletecekleri gerek-
çesi ile bu fikre çok sıcak bakmasa da ya ço-
cuklarını kırmamak için ya da kıyamadıkları 
için kabul etmektedirler. Beko reklamında 
sırasıyla sahnelerde görülen baba, çocuk ve 
evcil hayvan karakterleri evi istemeden de 

olsa kirletenlerdir. Renk olarak beyazın evin 
dekorunda, duvarlarında, yerlerinde kullanıl-
ması evin temiz ve düzenli olduğu algısını 
yaratmaktadır. Temiz olan evinde en ufak bir 
dağınıklığa ve kirliliğe izin vermeyen görün-
meyen bir kişi vardır. İlk iki sahnede bu kişi 
ile ilgili ipuçları mevcutken üçüncü sahnede 
artık bu görünmeyen kahramanın bir kadın 
olduğu gösterilmektedir. Bu kadın giydiği 
beyaz ayakkabısı, beyaz pantolonu ve mavi 
tişörtü ile her an temizlik yapmaya hazırdır.  
Evi dağıtan ve kirleten baba, çocuk ya da 
evcil hayvana anında müdahale etmekte ve 
evinin temizliğini korumaktadır. Bunu yapar-
ken kendisi çok sessiz hareket etmekte, sessiz 
olmasına vurgu yapılan elektrikli süpürgede 
ona bu konuda yardımcı olmaktadır. Anne ro-
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lündeki kadın ve süpürge o kadar sessiz ha-
reket etmektedir ki yaramazlıkları yapanlar 
dahi temizliğin nasıl gerçekleştiğini anlaya-
mamaktadır. 

Reklam filminin geçtiği mekanda ağırlıklı 
olarak beyaz renk ve tonları kullanılmıştır. 
Beyaz renk,  saflık, masumiyet, aydınlık bir 
mekan algısı yaratmakta huzur ve temizliğe 
işaret etmekte ve bu renk seçimi tanıtımı ya-
pılan ürünün bir temizlik aleti olduğu izleni-
mi yaratmaktadır. 

SONUÇ

Cinsiyet genel olarak bir bireyin biyolojik, 
fizyolojik ve genetik niteliklerini açıklamak 
için kullanılmaktadır. Basit anlamıyla birey-
ler arasında kadın ya da erkek olarak yapı-
lan ayrımı ifade etmektedir. (Özcan, 2012:5; 
Akın ve Demirel, 2003:73). Cinsiyet, bireyin 
biyolojik cinsiyetine dayalı olarak belirle-
nen demografik bir kategoridir (Dökmen, 
2010:20) Toplumsal cinsiyet ise, toplumdaki 
kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıkların 
yanı sıra sosyal olarak da farklı olduklarına, 
kadınlık ve erkekliğin toplumsal olarak ku-
rulan ve öğrenilen kalıplar olduğuna, kadın 
ve erkek cinsiyetlerine yönelik toplum tara-
fından yüklenen rol ve sorumluluklara vurgu 
yapmaktadır (Özmete ve Yanardağ, 2016:91; 
Dedeoğlu, 2000:142; Üstün, 2011:11) Top-
lumsal cinsiyet olgusu, aile, ekonomi, hukuk, 
politika ve kitle iletişim araçları gibi günlük 

yaşamı düzenleyen toplumsal örgütlenmeler-
de yapılanarak, kadın ve erkeğe atfedilen rol-
leri toplumun görmek istediği şekilde ve var 
olan ideoloji doğrultusunda tanımlamaktadır 
(Çetin, 2012:208). Kitle iletişim araçları bu 
tanımlamayı reklam, televizyon, çocuk kitap-
ları, gazete ve dergiler, karikatürler, müzik 
klipleri gibi ürünlerle gerçekleştirmektedir. 
Medya bu ürünlerle cinsiyet rollerini ve cin-
siyet kalıp yargılarını sürdürmekte ve algı, 
inanç, tutumlarımızı büyük ölçüde etkisi altı-
na alarak biçimlendirmektedir. 

Bu araştırmada Beko markasına ait “evdeki 
yaramazlar harekete geçtiğinde, yanındayız” 
reklam filminin analizi yapılmış ve söz konu-
su reklam filmi, toplumsal cinsiyet bağlamın-
da ele alınmıştır. Özellikle temizlik aletleri 
reklamlarında kadınlara yönelik cinsiyetçi 
söylemler kullanılması sıkça rastlanan ve tek-
rarlanan bir sorun olmaktadır. Beko’nun “ev-
deki yaramazlar harekete geçtiğinde, yanın-
dayız” sloganıyla piyasaya sürdüğü elektrikli 
süpürge reklamında, ev temizliği yapmak 
sadece kadının görevi olarak sunulmakta ve 
kadınları ev içi alana hapseden cinsiyetçi  ve 
geleneksel kalıp yargılar yeniden üretilmek-
tedir. Tüm bunlar yapılırken bazı göstergeler-
den yararlanılmaktadır. Bu bulgu H1 hipotezi-
ni desteklemektedir.

Reklam filminden evde üç kişilik bir çekirdek 
ailenin yaşadığı anlaşılmaktadır. Baba ka-
rakteri temiz, düzenli evinde oturmuş huzur 
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içerisinde istediği televizyon programını iz-
lemektedir. Toplumumuzda yaygın olan ata-
erkil yapının gereği olarak bu durum birçok 
kişi tarafından yadırganmamaktadır. Birçok 
erkek evinde tıpkı bu reklam filminde oldu-
ğu gibi rahat ve huzurlu olmaktadır. Etrafında 
döktüklerini toparlayan, istediklerini yapan 
bir kadın vardır ve kadın bu işleri yaparken 
erkeğe hiç rahatsız vermeden ve durumundan 
şikayet etmeden yapmaktadır. Kadının aile 
için yetiştirilmesi ve ev işlerini yürütmesi ve 
bundan sorumlu tutulması ile erkeğin çalış-
ma dünyası için yetiştirilmesi ve evin geçi-
mini sağlaması beklentisi toplumun kadın ve 
erkeği işgücü içinde farklı konumlaması ve 
onlara farklı görevler atfetmesi ile ilgili bir 
durumdur. Bu durumun sonucu olarak, ka-
dınlardan sabırlı, anlayışlı, duyarlı olmaları 
beklenirken, erkeklerden ailelerinin geçimi-
ni sağlamaları, evdeki güç gerektiren işleri 
yapmaları, eş ve çocuklarını koruyup, kolla-
maları, duygusal olarak daha güçlü ve cesur 
kişiler olmaları beklenmektedir. Bu bulgu H1 

hipotezini desteklemektedir.

 “Evdeki yaramazlar harekete geçtiğinde ya-
nınızdayız” sloganında evdeki yaramazlar 
diye değerlendirilenler; baba, kız çocuğu ve 
evcil hayvandır. Anne rolündeki kadın ise 
onların bakımından ve evinin temizliğinden 
sorumlu olan kişidir. Beko markası da kadına 
bu işinde yardımcı olan bir ürün üretmektedir. 
Bu reklam filmi ile döktüğünü toparlamayan 

ve temizlemeyen bir erkek modeli ele alın-
makta ve erkeğin bu davranışının doğru oldu-
ğu topluma dayatılmaktadır. Toplumsal yapı-
da her iki cins tarafından da benimsenmiş rol, 
görev, hak, sorumluluk ve davranışlar vardır. 
Ataerkil toplumlara göre kadının dişil rolle-
rinden en önemlileri anne ve eş olmasıdır. 
Kadına annelik ve eş rolü yüklenirken erkeğe 
de baba rolü yüklenmektedir. Bu reklam fil-
minde kadın ve erkekten beklenen bu roller-
den bazıları görülmektedir. Anne ve eş olan 
kadın anlayışlı ve ilgilidir. Erkek ise baba ro-
lünün gereği olarak işinden gelmiş, yorulmuş 
ve evinde dinlenip spor programı izlemekte-
dir. Kadın ve erkeğin nasıl olması gerektiğini 
tanımlayan ve öğreten geleneksel toplumsal 
cinsiyet kalıp yargılarına Beko markasına ait 
bu reklam filminde rastlanmaktadır. Bu bulgu 
H1 hipotezini desteklemektedir.

Kadın ve erkeğin nasıl davranması gerektiğini 
daha bebek iken içinde yetiştiğimizde ailede 
öğrenmeye başlarız. Bu öğrenme sosyal çev-
re aracılığıyla şekillenmeye devam etmekte 
ve farkında olmadan maruz kaldığımız pek 
çok ileti ile de hayatımıza yansımaktadır. Ka-
dına ve erkeğe rollerini öğreten bu gelenek-
sel kalıp yargıların devamlılığı kitle iletişim 
araçları ile sağlanmakta ve pekiştirilmektedir. 
Televizyon reklamları ürünün hitap ettiği he-
def kitle üzerinden hazırladığı reklamları iz-
leyiciye sunmakta ve ürünü talep etmelerini 
amaçlamaktadır. Bu ürünün hedef kitlesi ka-
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dınlardır ve reklam filmine göre evin temizli-
ğinden de kadınlar sorumludur. 

Analizini yaptığımız reklamda da görüldüğü 
üzere ev temizlemek kadının sorumluluğun-
dadır. Bunu yaparken kullanılacak araç ge-
reçler kadın tarafından kullanılmakta ve bu 
tür aletlerin hedef kitlesi ve kullanıcısı kadın 
olarak görülmektedir. 

Çalışmanın sonucunda,  kadın ve erkekten 
beklenen rollerin ve geleneksel toplumsal 
cinsiyet kalıp yargılarının öğretilmesinde 
ve bu rol ve kalıp yargıların devamlılığının 
sağlanmasında kitle iletişim araçlarının dola-
yısıyla onların bir ürünü olan televizyon rek-
lamlarının önemi anlaşılmaktadır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The media  reproduces sexist  social roles  and contributes to the 
creation of unequal social relations by means of the mass communication. An example of these 
are advertisements that run on Television. It is possible to say that some advertisement include 
social, commercial and economic manipulations. Brands  such as Arçelik, Vestel and Beko are 
aiming to increase their brand awareness and product sales by creating various marketing stra-
tegies while doing promotion and advertisement activities without ignoring the cultural element 
of the country where they are planning to sell and the society that is dominant in that country. 
Television commercials may affect masses and change the purchasing habits of individuals and 
affect people’s lifestyles and consumption habits. In the study, it is assumed that the target gro-
up is trying to be persuaded to buy this product because of the images used in the advertisement 
and the created story. In addition to this, the product in the advertisement used by the woman 
and “the duty of the woman to do housework”with the same basic feature and which is a conti-
nuation of the mold judgment of the gender role. Advertisements are an important means of 
visual communication in terms of ensuring communication between the target audience and the 
brand. In this context, the visuals used in the Beko advertisement, which are discussed in the 
research, are important in terms of the effects that the slogan and event organization have on the 
target group and the gendered message given in the context of gender.  Aim: This study aims at 
analyzing the advertisement of the Television commercial with the slogan “We are beside of 
you when the naughty act goes into action at home”, evaluating  gender roles and pattern judg-
ments of Beko company. Methods: The research is on sample of advertisements that are broad-
cast throughout the country with slogan “ We are with you, when the naughty at home gets into 
action”.  The analysis of this research was done using semiatics analysis method. The research 
is limited to the sources reached as a result of the advertisements, semiology, gender roles in 
advertisements and literature survey about Beko advertisements, and periodicals related to the 
subject, and publications as a result of internet browsing. Results and Findings: The first stage 
of the commercial film begins with the image of a man. This man siting on the couch and watc-
hing the match, suddenly he stands up with excitement and drops a bowl of nuts on the  carpet. 
It is possible to say that the male image on the first screen of the commercial film is positioned 
in the father role at home. In the next scene, the nuts are swept away from  the cream-colored 
carpet by an invisible force in a very short time, and the father figure, who is showed to the 
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viewer as a man who is surprised and amazed, was not stop affected much by it. The first scene 
of the commercial film is showing  the male character is sitting at home, watching a sports 
program, and dirtying the house. The male is alone while he watches the match and eats nuts in 
the room. He does not have his wife or child around him and he is not distracted  by anyone in 
the house. The reason of excitement is the match, plates drop on  the floor next to the man and 
a woman shown with only a hand and a white shoe cleaning  the spillages without disturbing 
the man in a very short time. What is the meant to be shown here is the broom is running si-
lently. The second scene of commercial film begins with a picture af a girl child. The child who 
runs with joy in the house accidendally drops and breaks the object. A cute little girl child is 
shown us with the picture 10. Happily, in a peaceful, clean house, this child running in joy ac-
cidentally struck the blue object on the table, drops the place and caused it to break. As it is seen 
in the pictures 13 and 14, when the sadness, the fear and the amazement of that event still con-
tinues have kept unknown hand to vacuum cleaner and sweeps the pieces on the floor. It is 
possible to say the following when these figures are examined. There is a core family consisting 
of mother, father and a girl child at home. While the dad model is sitting at home and watching 
the match, the little girl is runing around with joy. As advertised in the slogan of film, the na-
ughty in the house are moving and an invisible hand is cleaning up their mess. It is possible to 
say that the person who does this is the woman in the role of the mother of the house. The hand 
belongs to the woman who uses the vacuum cleaner, and wearing the white shoes woman who 
pushes the button to operate the broom belongs to the same woman. Just like the from the slo-
gan of action, those who do mischief , without feeling the worry of what they do, an invisible 
woman cleans up what they have scattered and polluted. In doing so, the biggest assistant is this 
vacuum cleaner of the quiet Beko brand. All the vacuum cleaner images include the logo of the 
Beko brand. The third stage of the commercial film begins with a cat image. This cat walks 
inside the house, accidentally drops and breaks the pot. Picture 16 shows a cat wandering on the 
table. It accidentally bumps the pot and drops the pot. As you can see in figure 19, the cat is 
feeling that he did someting bad, and he is hiding behind the books that are there. A woman’s 
hand switch on the button of the vacuum cleaner and cleans the spilled things. Evaluating from 
the point of view, having pats at home is considered a sign of modern family structure. Women 
usually accept that this idea is not too good because it dirties the house but accepts it either 
because they don’t want break their children’s heart  or to not upset them. The characters of 
father, child and pets  are seen at different scanes in the Beko advertisement, with respectively 
dirtying the house unintentionally. In terms of  color, the use of white as the house decor, on the 
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walls, in places creates the perception that the house is clean and orderly. In the clean house 
there is an invisible person who does not allow the slightest dislocation and pollution. In the 
first two scenes while the hints still available about this person shown, on the third scene its 
shown that this invisible hero is a woman. This woman is ready to clean at any time with her 
white shoe on, wearing white pants and blue shirt. The father who is messy and dirties  the ho-
use, he intervenes the child or the pet on time and maintains the cleanliness of the house. When 
she is doing so, she moves very quietly and the vacuum cleaner which is the emphasized on  
subtely, is helping her do that too. The woman in the role of mother and the broom move so 
quietly that even those who do the mischief do not understand how the cleanliness is realized. 
The advertising space consists of  mainly the white color. White color, purity, innocence, crea-
ting a luminous sensation of space, points to peace and cleanliness, and this color selection 
creates the impression that the product being promoted is a cleaning tool. Conclusion: Televi-
sion, one of the most important mass media instruments affects individuals of all ages adverti-
sements equipped with a number of messages that we are exposed every day on Television. It 
has been seen that the reason why television commercials are organized in different forms for 
different cultures is not just sale and product promotion. A company uses some cultural norms  
and messages that the mass will resonate with, using  them in the promotion of their products 
in advertisements to bring it back in sales.  It is thought that we are contributing to the interna-
lization of some roles without being aware of these messages we are exposed to. It is the res-
ponsibility of the woman to clean the house, as seen in the advertisement we have analyzed. The 
tools to be used in doing this are used by women and are regarded as the target mass and user 
of such tools. As a result of the study, it is understood that the role of expected from men and 
women are entrenched gender stereotypes, which are essential in ensuring the continuity of 
these roles; and strereotypes are fostered more with television commercials, which are the pro-
ducts of mass media.  
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Öz: Amaç: Bu çalışmada amaç, ürün pazarlamada reklamların hedef kitleyi ikna etme 
stratejisinde dili nasıl kullandığını tartışmaya açmaktır. Dilin alışıldık olunan kodlarının 
nasıl bozulup değiştirildiğini, yapısökümünden hareketle yorumlamaya çalışmaktır. 
Yöntem: Reklamlarda sözsel ve yazınsal kategoride ikna etme stratejisinin bir sonucu 
olarak dil oyunlarına başvurulması olgusu, araştırmanın yöntemini belirlemiştir. Bu 
çerçevede yöntem, yapısökümcü yaklaşımın anlamın ancak metnin içinde kurulduğu 
ve değişime tabi olduğu görüşünden hareketle, reklam metinlerinin yorumlanmasıdır. 
Kapsam: Çalışmanın kapsamını; reklam metinleri oluşturmaktadır. Ürün pazarlamada 
mesajın hedef kitleye aktarılması konusunda; farklı platformlardaki reklam sloganlarından 
oluşan bir seçkiyle eleştirel bir okuma yapılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma, farklı reklam 
metinlerinden rastgele bir seçkiyle sınırlandırılmıştır. Bir diğer sınırlılık ise, reklam me-
tinlerinin yorumlanmasının yapısökümcü bir yaklaşımla sınırlandırılmasıdır. Bulgular: 
Yapısökümcülük denilen Derridacı yöntem, yani metnin derin yapılarını ayrıştırmayı 
hedefleyen yöntemsel yaklaşım edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, kültür 
kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlar getirmiş-
tir. Derrida, dili yeniden sorunsallaştırmıştır. Ona göre dil, yapısalcıların gösterdiklerinden 
çok daha fazla oynak ve belirsiz bir şeydir. Anlam, karşıtlık içinde başka bir anlama 
gönderme yapmaksızın doğamaz ve anlamın sınırları dilin tarihselliği içerisinde sürekli 
yer değiştirir; çünkü göstergeler her zaman başka anlam bağlamlarından geçerler, başka 
anlamlara gelirler, asla kapatılamazlar. Bağlamdan bağlama değişen göstergeler zincirinde 
anlam, durmadan değişen bir nitelik arz eder. Statik bir nitelikten yoksun olan anlam 
yapısökümü felsefesi doğrultusunda değişikliğe uğratılmaktadır. Yapısökümü ile anlamda 
kayma, değişme ya da kopmalar olduğunu ifade eden Derrida, bağımsız bir gösterilenler 
alanının olamayacağını da ileri sürmektedir.  Yapısökümüne göre; “Metnin dışında hiçbir 
şey yoktur.” Bu çalışmada, yapısökümünün dilde anlamın muğlaklığı ve değiştirilebileceği 
görüsünden hareketle, reklamlarda kullanılan dilin eleştirel yorumu yapılmıştır. Rek-
lamların sloganları yorumlanmıştır. Sonuç: Reklam, çağdaş pazar yapılarının önemli bir 
aktörü ve gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsuru durumundadır. Marshall McLuhan’a 
göre reklam 20.yüzyılın mağara sanatıdır. Dünyanın bütünleşik bir pazara dönüştüğü ve 
rekabetin arttığı günümüzde, reklam dilinin kitlelerle ne konuştuğu, nasıl bir algı ve anlam 
inşa ettiği konusu ciddi bir öneme sahiptir. Kitlelerin alışık olduğu kodları değiştirerek, 
ürün pazarlamada dilin muğlaklığını bir strateji olarak kullanan reklamlar, içinde bulun-
duğumuz kültürü okumada önemli bir işleve sahiptir. Reklam sloganlarında kullanılan dil, 
bireylerin  “ben ve biz” olma duygusuna yönelik mesajlar iletmektedir. Böylece bireyler, 
hem bir yere ait olma ve kimlik edinme gereksinimini karşılamaktadır. Hem de (bir yanıl-
sama bile olsa) farklılığını ortaya koyabilme gereksinimini tatmin edebilmektedir. Günü-
müzde; güzellik, sağlık, temizlik, giyim-kuşam, finansal yatırım gibi konulardaki tüm mal 
ve hizmetin reklamında, ürünün satışına yönelik bir sembolik dil kullanılmaktadır. Soyut 
kavramların içeriği bile; metanın ya da hizmetin bir niteliğiymiş gibi, ikna stratejisi olarak 
değiştirilmekte, manipüle edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkna, Reklam, Anlam, Yapısökümü, Dil

Abstract: Aim: The purpose of this study is to introduce a discussion about the way 
language is exploited by the advertisements as a strategy to persuade the target mass while 
marketing a product. Method: Based on deconstructionist approach we have attempted 
to interpret how the common linguistic codes are corrupted and transformed. Basis of the 
research method has been the employment of language games (semantic shift) as an outco-
me of persuasion strategy in the verbal and literary category in advertisements. Within this 
framework employed method is, based on the premise that in deconstructionist approach 
meaning can be constructed within the text alone and can always change,  interpreting 
the advertisement texts. Scope and Limitations: Scope of the research is composed of 
advertisement texts. As regards the issue of conveying the message to the target mass while 
marketing a product, a selection has been compiled from the advertisement slogans medi-
ated in different platforms and are discussed for a critical reading. This research is limited 
with the randomized selection of different advertisement texts. Another limitation is that 
in the interpretation of advertisement texts the deconstructionist approach alone has been 
adopted. Results: Derridean method, also known as Deconstructionism, is a methodical 
literary theory aimed at deconstructing a text’s deep structures and it has introduced new 
perspectives in a myriad of disciplines, foremost of which are linguistics, philosophy, law, 
sociology, cultural theory and architecture. Derrida re-problematised the language itself. 
He claimed that language is much more an unstable and ambiguous phenomenon contrary 
to the language that the structuralists had advocated before. Meaning cannot emerge by its 
own without referring to an opposite meaning and limits of meaning are constantly shifted 
within the context of the historicity of a language. That is due to the fact that signs always 
move through different meaning contexts, reach to different meanings but can never be 
terminated. In this chain of signs shifting from one context to the next, the meaning exhi-
bits a constantly changing nature. Devoid of a static quality, the meaning is thus altered in 
line with deconstructivist philosophy. Having claimed that deconstructivism fueled a shift, 
change or dislocation in meaning Derrida also argues that there can decidedly not exist 
an independent domain of signified ones. According to deconstructionist view; “There 
is nothing else but the text as it is.” In present paper, based on the deconstructionist view 
that linguistic meaning is ambiguous and can be altered, a critical analysis of advertise-
ment language has been provided. Slogans in the advertisements have been interpreted. 
Conclusion: Advertisement is a crucial actor of modern market structures and inevitable 
components of daily life. Marshall McLuhan asserts that advertisement is the cave art 
of the 20th century man. In this modern age that welcomed an integration of the global 
market and an accelerated rage of competition, it is of vital importance to realize what 
advertisement language narrates to the masses, what kind of a perception and meaning 
are constructed. By transforming the familiar codes already known by the masses and 
employing the ambiguity of language as a strategy in product marketing, advertisements 
play a critical function in reading the culture we have today. 
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TEORİK ÇERÇEVEDE YAPISÖKÜ-
MÜNDE ANLAM SORUNSALI

Yapısöküm veya Dekonstrüksiyon ilk kez 
post-yapısalcı Fransız düşünür Jacques Der-
rida tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. 
Yapısöküm, Deconstruction’un Türkçe kar-
şılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram ya-
pıbozum ya da yapısöküm olarak kullanılır. 
Yapısökümü yapısalcı modellerin yapıyı bir-
biriyle bağıntılı parçaların bütünü olarak ta-
nımlayan düşüncesine karşı çıkmış ve bunun 
yerine yeni bir yapı ortaya koyma düşüncesi-
ni ortaya atmıştır. Yapısökümünde yeni oluş-
turulan bu yapı, mevcut yapının anlamlarında 
yapılan değişikliklerle, anlamların silinmesi 
ya da kaydırılması ile oluşur. Yapısalcılık iç-
öğelerinin ayrımı olarak yapıyı tanımlamak-
la geleneksel felsefedeki merkez anlayışını 
yerinden etmiştir. Derrida, bu noktada yapı-
ların merkeziliğine yönelik eleştirisiyle dev-
reye girer ve yapısökümcülüğü oluşturarak 
yapısalcılığı yerinden eder. Derrida hemen 
hemen tüm eserlerinde Batı felsefesi gele-
neğini eleştirmiş ve bu gelenek içerisindeki 
çıkmazları ve çelişkileri ortaya koymaya ça-
lışmıştır. Böylece felsefenin yeniden işler ve 
etkin bir hale gelmesini sağlamaya çalışmış-
tır. Yapısökümcülük denilen Derridacı yön-
tem, yani metnin derin yapılarını ayrıştırma-
yı hedefleyen yöntemsel yaklaşım edebiyat 
kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, 
kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler baş-

ta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlar 
getirmiştir. Derrida’nın çalışmaları köktenci 
bir şekilde, Platon’dan günümüze çeşitli ve 
karşıt eğilimlerle gelmiş olan metafizik felse-
fenin sorgulanmasını gündeme getirmektedir. 
Böyle bir sorgulama ışığında örneğin Marks, 
Freud ya da Nietzsche gibi düşünürlerin ye-
niden değerlendirilmesi olanağını sağlamıştır. 
Bununla birlikte Derrida, dili yeniden sorun-
sallaştırır. Dolayısıyla yapısalcılığı özellikle 
Saussure’ü ve Levi-Strauss’u da kendi sınır-
lılığı çerçevesinde sorunsallaştırır. Ona göre 
dil, yapısalcıların sandığı ve gösterdiklerin-
den çok daha fazla oynak ve belirsiz bir şey-
dir. Anlam, karşıtlık içinde başka bir anlama 
gönderme yapmaksızın doğamaz ve anlamın 
sınırları dilin tarihselliği içerisinde sürekli 
yer değiştirir; çünkü göstergeler her zaman 
başka anlam bağlamlarından geçerler, başka 
anlamlara gelirler, asla kapatılamazlar. Bağ-
lamdan bağlama değişen göstergeler zincirin-
de anlam, dolayısıyla durmadan değişen bir 
nitelik arz eder. Statik bir nitelikten yoksun 
olan anlam yapısökümü felsefesi doğrultu-
sunda değişikliğe uğratılmaktadır. Yapısökü-
mü ile anlamda kayma, değişme ya da kop-
malar olduğunu ifade eden Derrida, bağımsız 
bir gösterilenler alanının olamayacağını da 
ileri sürer. Burada iki önerme belirginleşir: 
Birincisi, bağımsız bir gösterilenler alanının 
olanaksızlığı ve ikincisi, hiçbir şekilde ya da 
herhangi bir şekilde bir gösterge dizgesin-
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den kaçılamayacağı(Kaplan FN; Kaplan AB, 
2007:113-121). 

Derrida’ya göre; sözün, yazının, imgenin kı-
saca tarihin kazanımı olan bütün göstergelerin 
üzerinde bir “baba erki” yoktur. Bu nedenle 
metinler, her okunuşta yeniden özgürleşebi-
lirler. Bu bağlamda gerçeklik ve anlam çoğul-
dur; anlam, metin içinde gerçekleşen evrim-
sel bir süreçtir. Sembolik dil; Derrida’nın bir 
“giz” olarak tanımladığı gerçekliği anlama 
çabasında önem arz etmektedir. Karşıtlık im-
lemediği ve şifresi çözülür bir şey olmadığı 
için her şeyle heterojen olan gerçekliği ya da 
anlamı yorumlama çabasında “giz”; anlamın 
belirlenimsiz çoğulluğunu ve aynı anda hem 
var hem yok oluşunu imlemektedir(Kaplan 
AB, 2017: 268-269).  Derrida şüpheciliğini 
tarih konusuna da taşımıştır; tarihin bir yalan 
olabileceği sorunsalına dikkat çekmiştir. Şu 
halde Derrida’ya göre, anlam da tarih de dai-
ma tehir edilir(Derrida, 2004: 28-29). İletişim 
anında her zaman gedikler vardır, dolayısıyla 
anlam tek bir anda mevcut değildir, tamamla-
nışı hep tehir edilir(Sim, 2000: 33).

Derrida’nın yapısökümünün (deconstruction) 
genel anlamda temel varsayımları aşağıdaki 
gibidir:

Derrida genel olarak dil kavramı üzerinde du-
rur ve dilde anlamın özneye göre farklılaşaca-
ğını belirtir. Böylece sabit bir anlamdan bah-
sedilemeyeceğini vurgular. Bu istikrarsızlık 

ya da belirsizlik karşısında hiçbir analiz yön-
teminin metinlerin yorumlanması konusunda 
otorite ya da yetkinlik iddiasında bulunama-
yacağını belirtir. Bu doğrultuda yapısökümü 
kabul edilen kodların yeniden gözden geçiril-
mesini ifade eder ve bu şekliyle şüpheci bir 
biçimde ortaya çıkmaktadır. Derrida silme 
(sous rature) kavramı ile terimlerin anlamla-
rının tümüyle değiştirilebileceğini ifade eder. 
Zira Derrida’ya göre bu kavramların içleri 
boşaltılabilir ve yeniden anlamlandırılabilir. 
Derrida yaptığı yapısökümcü okumalarla, 
klasik felsefenin, yani Derrida’ya göre mev-
cudiyet metafiziğinin bilinçdışı kaynaklarını 
ortaya koymaya çalışmış, metnin yapısındaki 
ikili karşıtlıkları sorunsallaştırmış ve böylece 
mevcut düşünüş yapısını sökmeyi denemiştir. 
Bir “merkez” ve “dışarısı” olduğu varsayımı-
na karşı, Derrida’nın yapısökümü felsefesi-
nin temeli; “metnin dışında hiçbir şey yok-
tur” görüşüne dayanmaktadır. Derrida’nın 
Batı felsefesine karşı olan duruşu aslında Batı 
metafiziğine ve aklın tek genel geçer kural 
olduğu felsefesine karşı oluşuyla paraleldir. 
Derrida bu bağlamda aklın merkeze alınması-
nı eleştirmiş, merkeziyetçi anlayış karşısında 
yapısökümü kuramını ortaya atmıştır. Derrida 
yapısökümü ile metnin kendisini söktüğünü 
ve karşıtlığın aslında metnin kendi içerisinde 
oluştuğunu belirtmiştir. Derrida yapısökümü 
ile genel anlamda, anlam bütünlüğünü boz-
mayı ya da bu anlamın içini boşaltmayı ifade 
eder. Bu nokta da yapısökümü çerçevesinde 
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belli kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar-
dan en önemlisi differance kavramıdır. Bu 
kavramla Derrida, yapısökümünde dildeki 
istikrarsızlığın ve anlamdaki belirsizliğin 
dışavurumunu ifade eder. Yapısökümünde 
kullanılan bir diğer kavram ise silme (sous 
rature)’dir. Bu kavram ise terimleri kullanır-
ken onların anlamlarının tamamıyla değiştiri-
lebileceğini ve içeriklerinin silinerek yeniden 
anlamlandırılabileceğini ifade eder(Kaplan 
FN; Kaplan AB, 2007:113-121). 

İKNA ETMEDEKİ SÖYLEMLER ve 
İDEOLOJİK İŞLEVLERİ: “ÖRNEK 
REKLAM SLOGANLARININ İNCE-
LENMESİ” 

Reklamda İkna ve Mesaj Stratejisi

Çağdaş pazar yapılarının önemli bir aktö-
rü olan reklam, gündelik hayatın vazgeçil-
mez bir unsuru haline gelmiştir. Marshall 
McLuhan’a göre reklam 20.yüzyılın mağa-
ra sanatıdır(Richards ve Curran, 2002: 63-
77’den aktaran: Elden, 2009:135-136). 

Reklam bütünleşik pazarlama iletişiminin 
önemli öğelerinden biridir. Rekabetin arttığı 
günümüzde şirketler rakiplerinin gerisinde 
kalmamak için reklam faaliyetlerini sürdür-
mek durumundadırlar(Ertike, 2009: 21). Bu 
nedenle günümüzde reklama verilen önem 
daha da artmaktadır.

Türk Dil Kurumu tarafından “bir şeyi halka ta-
nıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü 
sağlamak için denenen her türlü yol” olarak 
tanımlanan reklam sözcüğüne tarihsel süreç 
içerisinde, olgunun gelişimine kazandığı yeni 
boyutlara göre yeni anlamlar da eklenmiştir. 
Modern reklamcılığın kurucusu olarak kabul 
edilen Albert Lasker, 20.yüzyılın başlarında 
reklamı basılı ortamda vaat taşıyan bir tür sa-
tıcılık olarak görmüştür(Arens, 2002:7’den 
aktaran, Elden, 2009:136). Ancak günümüz-
de reklamcılığın geldiği nokta bu tanımı ol-
dukça yetersiz kılmaktadır.  Bugün reklamcı-
lar ne sadece basılı reklam ortamlarını kullan-
makta, ne de reklamları hedef kitlelere satış 
mesajlarını taşımaktan ibaret bir tür satıcılık 
olarak değerlendirmektedir. Reklamcılıktaki 
yeni gelişmeler reklama ilişkin yeni tanımla-
rın ortaya çıkacağını göstermektedir(Elden, 
2009:136). Reklam, bir tanıma göre, bir 
işin, bir malın veya bir hizmetin para karşı-
lığında, medya araçları ile tarif edilerek ge-
niş halk kitlelerine duyurulmasıdır(Ertike, 
2009: 22). Genel olarak reklam, işletmeler 
ve onların ürettikleri mal ve hizmetin kulla-
nıcısı olsun, mesajlarının hedef aldığı kişilere 
ulaşmasını sağlayan ticari bir iletişim ortamı 
olarak ifade edilebilir. Tüketicinin dikkatini 
ve ilgisini çekerek, markanın farklılığını an-
latır, bilgi verir. Böylece tüketicinin mal ve 
hizmetleri denemesine, satın almasına yö-
nelik olarak davranış değişikliği yaratmaya 
çalışır(Erdoğan,2004;Wells vd.2000;www.
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rok.org.tr’den aktaran: Savaş Gün, Akyol, 
2005:45). 

Reklamda iknanın işlevini ortaya koymadan 
önce iknanın tanımına bakmak gerekir. İkna, 
“bir kanaati kabul ettirme, bir kanaat uyan-
dırma, inanmasını sağlama, razı etme” şek-
linde tanımlanmaktadır(Doğan, Büyük Türk-
çe Sözlük, 1986’den aktaran: Anık, 2016,53). 
Reklamın ikna işlevini de tanımına dahil 
eden Arens(2002:7), reklamı bir bedel kar-
şılığında, kimin yaptığı belli olacak şekilde, 
çeşitli medyalarda yer alan ürünler(mallar, 
hizmetler ve fikirler)hakkında ikna amacı 
güden, yapılandırılmış ve etki edilmiş, ki-
şisel olmayan iletişime ilişkin bilgi olarak 
tanımlamaktadır(Elden, 2009: 137).

Reklamın amacının ne olduğu ve bu amaca 
ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekti-
ği tespit edilmelidir. Reklamın stratejik bo-
yutunu içeren bu süreçte, reklam iletisinin 
reklam amacında belirlenen temel ürün va-
adi ya da marka üstünlüğünün hedef kitle-
ye nasıl bir mesaj içeriği, tonu, yaklaşım ve 
anlatım formatı bağlamında ulaştırılacağının 
belirlendiği mesaj stratejisinin oluşturulması 
gerekmektedir(Elden, 2009: 333-334).  

Mesaj stratejisi, reklam mesajının oluşturul-
masında stratejinin hangisi olacağının se-
çimini içermektedir. Mesaj stratejisi, hedef 
pazarın tanımını gerektirmektedir; hedef kit-
le ise, reklamın sonucunda motive edilmesi 

amaçlanan kitleyi oluşturmaktadır. Bu kitle-
nin demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel 
özellikleri mesaj stratejisini etkilemektedir. 
Reklamın amaçları; reklam amaçlarını ger-
çekleştirmek için izlenecek yol, genel strateji, 
bu strateji için verilen destek (mesaj strate-
jisi, reklamın amaçlarını nasıl başaracağı ile 
ilgili temel nedenleri ortaya koyacak öner-
meleri içermektedir), reklamla ilgili diğer 
unsurlara(görsel, ses vb)verilen destek ve 
reklamın tonundan (reklamın mesajının nasıl 
bir anlatımla verileceği) meydana gelmek-
tedir. Tüm bu unsurlar bir arada mesaj stra-
tejisinin biçimlenmesinde etkili olmaktadır. 
Mesaj stratejisi belirlenirken dikkat edilmesi 
gereken üç nokta vardır. Bunlar, ürünün sor-
gulanması, hedef kitleyi anlamak ve rekabeti 
çözümlemektir. Sonraki adım, mesaj strate-
jisinin özünü oluşturan önermeyi tespit et-
mektir. Aranılan şey; ürüne özgü olan, hedef 
kitleyi harekete geçirebilecek ve rekabetten 
markayı ayrıştırarak bir önerme yaratmaktır. 
Mesaj stratejisi bu üç ölçütün ne denli gerçek-
leştirilebildiği ile bağlantılıdır(Elden,2009: 
334-336).

Reklamın tüketicide doğrudan (hard sell) ya 
da dolaylı (soft sell) bir davranış değişikliği 
yaratmasının amaçlamasına bağlı olarak da 
mesaj stratejisinin belirlenmesinde farklılık-
lar ortaya çıkmaktadır. Belli bir ikna sürecinin 
yaşanmasının beklendiği soft sell yaklaşımın 
amaçlandığı bir reklam kampanyasında, rek-
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lam mesajları daha çok hedef kitlenin marka 
ve ürünle ilgili bilgi eksiklerini tamamlamak, 
markaya yönelik güven yaratarak olumlu bir 
marka imajı oluşturmak temelinde şekillendi-
rilirken; hedef kitlenin doğrudan satın alma 
davranışına yönlendirilmesi amaçlanıyorsa 
reklamın mesaj stratejisi hedef kitleyi hemen 
satın almaya yönlendirecek doğrudan anla-
tım yaklaşımının belirlendiği bir bağlamda 
oluşturulur. Reklamın mal ya da kurumsal bir 
reklam olmasına göre de reklam mesajının 
içeriğinin biçimlendirilmesinde değişiklikler 
meydana gelmektedir. Mal reklamın yapıldı-
ğı reklamlarda; ürün/hizmetlerle ilgili özel-
liklerin, ürünlerin tüketiciye sunduğu fayda-
ların, satış koşulları ve fiyatları gibi özellik-
lerin doğrudan ya da marka imajı yaratarak 
satın almaya yönlendirecek şekilde dolaylı 
bir anlatım yaklaşımıyla sunulması hedeflen-
mektedir. Kurumsal reklamlarda, daha çok 
duygusal uyarıcıların kullanıldığı, kuruma 
yönelik olumlu bir bakış açısı, güven içeren 
güçlü kurumsal bir marka imajının yaratılma-
sını hedefleyen kurumun başarıları, felsefesi, 
gibi kimlik unsurlarının aktarıldığı sembolik 
anlatımların temel alındığı bir mesaj stratejisi 
oluşturulmaktadır (Elden, 2009: 339-340).

Cialdini iknayı altı kategoriye ayırır. Bu ka-
tegorilerden her biri taktiğe gücünü veren, 
insan davranışını yönlendiren psikolojik bir 
ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler; karşılıkta 
bulunma, tutarlılık, toplumsal kanıt, sevgi, 

otorite ve azlıktır. Her biri toplumdaki fonk-
siyonları ve itaat profesyonelleri tarafından 
incelikli bir şekilde satın alma, bağış, ödün 
verme, oy verme veya razı olmaya dönüştü-
rülen kuvvetleri açısından incelenmektedir.
(Cialdini, 2010: 16-17).  Özellikle vurgu-
landığı üzere bireyler bir galibiyet deneyimi 
yaşadıkları zaman bundan sonraki davranış-
ları riskten korkmamak ve sonu başarısızlıkla 
bitmesi muhtemel risklere bile korkusuzca 
sarılacak kadar bir aşırı güven hissi doğura-
bilmektedir.(Demir, 2017: 1). Her bir reklam 
sloganı mesajı içinde aynı zamanda bir risk 
barındırır. Bu reklamın başarı ya da başarı-
sızlığını getirir.

Pazarlamacı dünyasında eskiden firmalar ni-
yetlerini açıkça belirtiyorlardı. Büyük pazar 
kesimlerine gösterişli reklamlar yayınlıyorlar 
ve ırk ya da cinsiyet gibi geniş demografik 
kategorilere ayırdıkları tüketicilerin hepsinin, 
taklitçi seri üretim ürünlerini itiraz etmeden 
satın alan birer robot gibi tepki vereceğini 
düşünüyorlardı. Bugünün tüketici dünyasın-
da firmalar, marka kişilikleri geliştirmekte, 
interaktif hayaller yaratmak için müşterileri 
kendine ortak etmektedir(Solomon, 2003: 
11). Daniel Bell, yeni iletişim araçlarıyla 
birlikte coğrafyanın etkisini yitirmeye baş-
ladığını öne sürmektedir. Coğrafya eskiden 
nerenin pazar olacağını belirliyordu, oysa 
elektronik iletişimin ulaştığı noktada bulu-
nan yer, önemini kaybetmiş olmaktadır. Gü-
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nümüzde alış-verişler bilgisayar aracılığıyla 
yapılmakta(Bülbül, 2000: 18) ve ürün tüketi-
cinin kapısına kadar gitmektedir. 

Marks’a göre; etkinlik ve tüketim, hem içeriği 
hem de var oluş tarzları bakımından toplum-
saldır (Marks, 2000:113). Huizinga’ya göre, 
oyun kültürden önce gelişmiştir ve oyun ken-
dinden başka bir şeye indirgenemez(Oskay, 
2000: 145-149). Baudrillard ise; tüketimin 
bir dil olduğunu, adeta ilkellerin akraba-
lık sistemi gibi bir anlamlandırma dizge-
si oluşturduğunu söylemektedir. Tüketime 
toplumsallık kazandıran şey, doğal olandan 
koparken izlediği yoldur. Kısaca, tüketimin 
kodlanmış ve örgütlenmiş bir yapı içinde ger-
çekleşmesidir (Baudrillard, 2004: 92). Tüke-
time arzedilen ürün ve hizmetin pazarlanması 
stratejisinde, tüketiciyi ikna etmek amacıyla 
hazırlanan reklam sloganlarının kodlanma-
sında da dil oyunlarına başvurulduğu görül-
mektedir. Zira modern toplumda insan, kendi 
doğasından uzaklaşmış ve sistemin nesnesi 
haline gelmiştir. Sıradan insan, nesneleşmiş 
kimlik biçimleriyle ve tüketim diliyle; sis-
temin rasyonelleşmesine hizmet etmekte ve 
sistemin kendini yeniden üretmesine katkıda 
bulunmaktadır(Koncavar, 2009: 202).   

Örnek Reklam Sloganlarının İncelenmesi

“Güzellik İçten Gelir” 

İçe dönük olan tinsel, ruhsal ve psişik anlam-
lar iç çamaşırı reklamı ile maddeye (bedene) 

yüklenmiştir. İçe dönük olan manevi anlamlar 
bu reklamda metaya yüklenmiştir. Bu doğrul-
tuda alışıldık kodların yeniden düzenlendiği 
gözlemlenmiştir. Esasen içten gelen güzellik; 
düşünsel, sezisel, kalbi ve son kertede davra-
nışsaldır. Ancak bu reklam sloganı ile; içsel 
güzellik kalbi ve düşünsel olanı değil, bedeni 
olanı tanımlamak için kullanılmıştır.  Dola-
yısıyla bu doğrultuda reklam metninin ya-
pısökümüne uğratıldığı ve alışıldık kodların 
değiştirildiği gözlemlenmiştir.

“Güzel Giyinmek Herkesin Hakkı” 

Bu slogan ile aslında herkesin güzel giyin-
mediği söylemi ortaya çıkmaktadır. Böylece 
firma kendi müşterilerine iyi giyinmeyi vaat 
ederek ayrıcalıklı olduklarını vurgulamakta-
dır. Firma, kendi ürününün, müşterinin görü-
nümüne estetik bir değer katacağını ima et-
mektedir. Burada güzelliğin, satın alınan bir 
meta ile özdeşleştirilmesi de söz konusudur.  

“Ben Onun Ayağına Gitmem, O Benim Aya-
ğıma Gelsin” 

Bu slogan ile metin içerisinde kullanılan 
kodların yer değiştirdiği dikkat çekmektedir. 
Yerleşik kodlarda, kişinin kendi iradesiyle 
maddeyi satın almak için yer değiştirmesi, 
fiziki olarak çaba göstermesi gerekirken, bu 
reklamda maddenin kişinin ayağına gitmesi 
söz konusudur. Meta ile insan arasında hi-
yerarşi kurulmuştur. Tüketim alışkanlığında 
değişiklik yapılmıştır. Günümüzde yeni ile-
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tişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan 
birisi de satın alma biçiminin değişmesidir. 
Dolayısıyla tüketici, ürünü almak için paza-
ra ya da satış yerine gitmek zorunda değildir. 
İnternet siteleri aracılığıyla, sanal ortamda 
alış veriş yapmak mümkündür. Bu şekliyle 
tüketim alışkanlığında değişiklik yapılması 
bakımından reklam metninin yapısökümü ile 
okunması olanaklıdır.

“Kazandığın Değil, Biriktirdiğin Para Se-
nin” 

Bu sloganla banka, insanlara tasarrufun öne-
mini vurgulayarak israftan uzaklaşma ve ge-
lecek için maddi güvence sağlama bilincini 
oluşturmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte 
bu sloganla; “kazandığından fazlası” senin 
algısı oluşturulmuştur. Asıl kazandıran şeyin; 
tüketim ya da harcama değil, tasarruf olduğu 
göndermesi yapılmıştır.   

“Kirlenmek Güzeldir” 

Düz anlamda kirlenmekten algılanan; çirkin-
liğe ya da kötücüllüğe dair bir algıdır. Ancak 
bu slogan ile alışıldık kod tersine çevrilmiştir 
ve kirlenmenin iyicil ya da estetik bir değer 
katacağı algısı oluşturulmuştur. Böylece esa-
sen, bir temizlik ürünü pazarlama stratejisin-
de, ürünün arındırma-temizleme-hijyen sağ-
lama özelliğinin garantisi olarak; kirlenmenin 
kötü bir şey olmadığı algısı oluşturulmuştur. 
Ne kadar kirlenirse kirlensin, müşterisini kir-

den kurtarmayı garanti eden firma; bu slogan-
la kirlenmeği bir değer olarak betimlemiştir.   

“Ruhumuz Olmadan Sadece Birer Makine-
yiz”

Öncelikle, makinelerin ruhsuz olduğu iması 
yapılmıştır. Bu bağlamda, insan ve makine 
arasında bir karşıtlık kurulmuştur. Ancak aynı 
zamanda; insanın ruhsal yeteneklerini/özel-
liklerini kaybedebileceği gibi, makinelerin de 
ruhsal özelliklere sahip olabileceği gönder-
mesi de yapılmıştır. İnsani özellikler, otomo-
bile yüklenmiştir. Bu anlamda aracın insan-
laştırılması söz konusudur. Doğada insana ait 
olan özellikler, yetenekler otomobille özdeş-
leştirilerek insanlaştırılmıştır. İnsan-teknolo-
ji ilişkisi çerçevesinde otomobilin konumu, 
metin içerisinde yeniden anlamlandırılmak-
tadır. Böylece bu sloganı da Derrida’nın ya-
pısökümü yaklaşımı ile okumak mümkündür. 

SONUÇ

Mesaj stratejisi; hedef pazarın tanımını ve  
hedef kitlenin motive edilmesini amaçlamak-
tadır. Hedef kitlenin ikna edilmesinde; de-
mografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özel-
likler önem arz etmektedir. Reklam mesajının 
içeriğinin biçimlendirilmesinde değişiklikler 
meydana gelmektedir. Ürün reklamlarında, 
ürünlerin tüketiciye faydaları ve tüketicide 
farklılık yaratacağı bilgisiyle birlikte, ürünün 
imajıyla birlikte satın alınmasına yönelik bir 
dil kullanılmaktadır. Kurumsal reklamlarda 
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ise, duygusal uyarıcıların daha çok kullanıl-
dığı, kuruma güven içeren bir dil ve söylem 
geliştirildiği dikkati çekmektedir. Ürünün, 
hizmetin ya da kurumsal kimliğin hedef kitle-
ye pazarlanması stratejisinde bugün en etkili 
yöntem; sembolik bir dilin kullanılmasıdır. 

Yapısalcı modellerin yapıyı birbiriyle bağın-
tılı parçaların bütünü olarak tanımlayan dü-
şüncesine karşı çıkan yapısökümü, metinlerin 
yorumlanmasında eleştirel bir yöntem olarak 
olanak sağlamaktadır. Bu açıdan yapısöküm-
cü yorumun hem reklam metinlerinde saklı 
olan gizli anlam ve kodların okunmasında 
önemli olduğu tespit edilmiştir. Hem de uzla-
şılmış kodların anlamlarının bozulması ya da 
değiştirilmesinde reklamcılığın nasıl bir me-
saj iletme stratejisi olduğu tespit edilmiştir. 
Zira, yapısökümüne göre; yeni oluşturulan 
bu yapı, mevcut yapının anlamlarında yapı-
lan değişikliklerle, anlamların silinmesi ya da 
kaydırılması ile oluşur. 

Reklam, mal ve hizmetin pazarlanmasında, 
ikna edici mesajların hedef kitleye ulaşması-
nı sağlayan ticari bir iletişim dilidir. Reklam-
larda; tüketicinin ilgisini çeken, ürünün  fark-
lılığını anlatan, mal ve hizmetin satın alın-
masına  yönelik davranış değişikliği yaratan 
bir dil kullanıldığı görülmüştür. Tüketicinin 
alışageldiği kodların anlamları değiştirilmiş 
ve ikna etmede dil oyunları(anlamın kaydırıl-
ması) bir yöntem olarak kullanılmıştır. “Gü-
zellik İçten Gelir”, Güzel Giyinmek Herke-

sin Hakki”, “Ben Onun Ayağına Gitmem, O 
Benim Ayağıma Gelsin”, “Kazandığın Değil, 
Biriktirdiğin Para Senin”, “Kirlenmek Güzel-
dir” gibi farklı ürün ve hizmet reklamlarının 
sloganlarında kullanılan sembolik dilin, alışık 
olduğumuz kodların değiştirilmesi yöntemini 
kullandığı tespit edilmiştir.

Reklam ve tanıtımda kullanılan dil; bireyle-
rin “ben ve biz” olma duygusuna yönelik me-
sajlar iletmektedir. Böylece bireyler, hem bir 
yere ait olma ve kimlik edinme gereksinimini 
karşılamaktadır. Hem de (bir yanılsama bile 
olsa) farklılığını ortaya koyabilme gereksini-
mini tatmin edebilmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Derridean method, also known as Deconstructionism, is a methodical literary 
theory aimed at deconstructing a text’s deep structures and it has introduced new perspecti-
ves in a myriad of disciplines, foremost of which are linguistics, philosophy, law, sociology, 
cultural theory and architecture. Derrida re-problematised the language itself. He claimed that 
language is much more an unstable and ambiguous phenomenon contrary to the language that 
the structuralists had advocated before. Meaning cannot emerge by its own without referring to 
an opposite meaning and limits of meaning are constantly shifted within the context of the his-
toricity of a language. That is due to the fact that signs always move through different meaning 
contexts, reach to different meanings but can never be terminated. In this chain of signs shifting 
from one context to the next, the meaning exhibits a constantly changing nature. Devoid of a 
static quality, the meaning is thus altered in line with deconstructivist philosophy. According to 
deconstructionist view; “There is nothing else but the text as it is.” In present paper, based on 
the deconstructionist view that linguistic meaning is ambiguous and can be altered, a critical 
analysis of advertisement language has been provided. Slogans in the advertisements have been 
interpreted. Aim: The purpose of this study is to introduce a discussion about the way language 
is exploited by the advertisements as a strategy to persuade the target mass while marketing a 
product. Method: Based on deconstructionist approach we have attempted to interpret how 
the common linguistic codes are corrupted and transformed. Basis of the research method has 
been the employment of language games (semantic shift) as an outcome of persuasion strategy 
in the verbal and literary category in advertisements. Within this framework employed method 
is, based on the premise that in deconstructionist approach meaning can be constructed within 
the text alone and can always change,  interpreting the advertisement texts. Scope: Scope of 
the research is composed of advertisement texts. As regards the issue of conveying the mes-
sage to the target mass while marketing a product, a selection has been compiled from the 
advertisement slogans mediated in different platforms and are discussed for a critical reading. 
Limitations: This research is limited with the randomized selection of different advertisement 
texts. Another limitation is that in the interpretation of advertisement texts the deconstructionist 
approach alone has been adopted. Findings and Results: Advertisement is a crucial actor of 
modern market structures and inevitable components of daily life. Marshall McLuhan asserts 
that advertisement is the cave art of the 20th century man. In this modern age that welcomed an 
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integration of the global market and an accelerated rage of competition it is of vital importance 
to realize what advertisement language narrates to the masses, what kind of a perception and 
meaning are constructed. By transforming the familiar codes already known by the masses and 
employing the ambiguity of language as a strategy in product marketing, advertisements play a 
critical function in reading the culture we have today. Deconstructionist interpretation was de-
tected to be critical in reading the covert meanings and codes in advertisement texts as well. It 
was also identified that advertisement used a message transference strategy when corrupting or 
altering the meanings of agreed codes. Indeed deconstructionism argues that this newly created 
structure is forged by the transformations, losses or shifts in the meanings of present structu-
re. Advertisement is a commercial communication language employed in marketing of goods 
and services to deliver persuasive messages to the target mass. In advertisements it has been 
identified that a language that allures the customers, narrates the distinctiveness of the product 
and drives a behavioral change for the purchase of goods and services marketed is employed. 
Meanings of codes familiar to the customers have been altered and language games (semantic 
shift) have been used as a persuasion method.Message strategy aims to define the target mar-
ket and motivate the target mass. In the persuasion of target mass demographic, psychological 
and socio-cultural features play significant role. In the strategy of marketing a product, service 
or corporate identity to the target mass the most effective method in this age is employing a 
symbolic language. 

“Beauty comes from Within”

“Being elegant is everyone’s right”

“I wouldn’t bother going to his feet, He is to come to my feet”

“Not what you earn but what you can save is your money”

“It is great to get dirty” 

“We are just machines without our soul”

“Because I am worth it / Because you are worth it”

“Think Different”

“Connecting People”
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Are some of the product and service advertisements having employed a symbolic language that, 
as a method of persuasion, altered the familiar codes.Language used in advertisement language 
conveys messages that are directed to individuals’ sense of being “me and us”. Thus individu-
als not only quench the need to belong somewhere and embrace an identity but they can also 
satisfy (though an illusion in essence) the longing for being the distinguished one. Currently a 
symbolic language for product sales is employed in the advertisement of any goods and services 
including but not limited to beauty, health, hygiene, fashion or financial investment. Even the 
contents of abstract concepts are, as if they were an attribute of a good or service, shifted and 
manipulated.  
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Öz: Nefret, öfke, intikam; sempati, vatanperverlik ve 
kahramanlık gibi pek çok paradoksal duyguyu uyan-
dıran savaş, sanatın ve edebiyatın en çok tartışılan 
temalarından biridir. Amaç ve Yöntem: Bu çalışmanın 
amacı, savaş şiirini, Jessie Pope ve May Wedderburn 
Cannan gibi kadın şairlerin 1. Dünya Savaşı’na ilişkin 
tutumlarını şiirlerine göndermeler yaparak incelemek-
tir. Bulgular: Sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda 
ihmal edilen ya da göz ardı edilen kadınlar seslerini 
eserleri aracılığıyla duyurabilmek için çok çaba harca-
mışlardır. Savaş şiiri de kadınların kendi özerkliklerini 
savunarak erkek egemenliğine meydan okumaya ça-
lıştıkları alanlardan biridir. Sonuç: Diğer çalışmalar 
ve disiplinlerde olduğu gibi savaş çalışmaları da erkek 
yazarların edebi ve sosyal açılardan ilk elden, sami-
mi ve gerçekçi tecrübelerini ifade etmelerine olanak 
sağlarken, savaş, erkeklere özgü bir alan ya da krallık 
olarak rezerve edildiği için, deneyimleri inkâr edilmiş 
ve susturulmuş kadınlar da kendilerine üretebilme ola-
nağı bulabilecekleri bir alan edinebilmek için mücadele 
etmişlerdir. Bu çerçevede, görülmektedir ki, 1. Dünya 
Savaşı, savaş edebiyatında bir nesne olarak tanımlanan 
kadın imajını değiştirmekle kalmamış, savaşta hem 
aktif katılımcı hem de yazar olarak önemli roller üstle-
nebilen çok sayıda kadın yazar kazandırmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Erkek Egemenliğine Meydan 
Okumak, 1. Dünya Savaşı Kadın Şairleri, Jessie Pope, 
May Wedderburn Cannan

Abstract: Introduction: War is one of the most de-
batable themes in arts and literature which arouses 
paradoxical feelings ranging from hatred, rage and 
revenge to sympathy, patriotism and gallantry. Aim 
and Method: This study will focus on war poetry 
with reference to Jessie Pope and May Wedderburn 
Cannan’s attitudes towards the First World War in their 
poetry. Findings: Being either neglected or ignored in 
social, cultural and political fields, women have tried 
hard to be heard through their works. War poetry is 
one of these spaces that women have challenged the 
male supremacy by asserting their autonomies. Conc-
lusion: While the study of war, like other studies and 
disciplines, has enabled male authors to provide their 
most sincere and vivid first hand experiences in lite-
rary and social terms, it has denied and muted female 
experiences for war is also reserved as one of the male 
provinces or kingdoms wherein women have struggled 
to have a space to have an opportunity to produce. In 
this respect, it is noteworthy that The First World War 
changes the image of women who generally appeared 
as objects in war literature and introduces a number of 
female figures who have crucial roles to play in the war 
as active participants as well as writers.

Key Words: Challenging Male Supremacy, Poetesses 
of World War I, Jessie Pope, May Wedderburn Cannan
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INTRODUCTION

“It is only the dead who have seen the end of 
war.” Plato

The Man goes forth to battle with pulse that 
throbs for strife,

He knows the joy of action, the seal and thrill 
of life,

He goes the great adventure to seek, per-
chance to find,

And, somewhere in the background, the 
Woman-stays behind.(qtd. in Khan, 1988:1)

The above mentioned lines clearly express 
the dichotomy between women at home and 
soldiers on the battlefield. Just like the battle-
field, the art of poetry has been seen as a male 
dominated arena. Therefore, female war writ-
ers have struggled for a very long time to be 
included in the canon of the First World War 
Poetry which is dominated by male authors. 
As Mary Borden asserts the female voice 
was heard on  the “second battlefield” (qtd. 
in Havlicek, 2015:5). It is clear that women’s 
perceptions of the First World War have of-
fered miscellaneous and considerable data 
to the readers and writers of the period and 
thus enriched the genre substantially. Several 
poetesses wished to give voice to their expe-

riences and observations. However, different 
views have not been easily welcomed: “De-
spite such depth, breadth, and volume of texts 
produced by women, such texts and their 
authors have been excluded from the liter-
ary canon which includes their male counter-
parts” (Havlicek,2015:5). 

Nevertheless, clearly, it is to be admitted that 
experiences related to the war or responses to 
it cannot be thoroughly expressed by omitting 
or disregarding poetesses who are able to of-
fer their own perceptions and comments thus 
contribute to the development of the genre 
providing a new concept of war for the fact 
that war is an issue that affects humanity in-
cluding both women and men. In this respect, 
Nosheen Khan opines that 

Assuming that war is a human event, not a 
happening which affects one age or sex rather 
than another, it holds that anyone affected by 
war is entitled to comment upon it. It also be-
lieves that a war poetry which does not in-
clude the depth and range of female reaction 
cannot claim to tell the truth of war since it ig-
nores the response of those who, at great cost, 
produce the primal munition of war - men 
- with which their destinies are inextricably 
linked. (Khan, 1988:2)

Therefore, women’s war poetry may not be 
described as just an attachment or an addi-
tional piece of information but “a new dimen-
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sion to the established canon of war literature 
and ... a new vista to an understanding of the 
‘truth’ of war” (Khan, 1988:3).

As opposed to men, who fought as soldiers in 
the war, women were involved in the war and 
they were on the stage “as nurses and welfare 
services staff members” (Havlicek, 2015:6). 
Therefore, the image of the angel in the house 
referring to passive, docile and ethereal wom-
en has been replaced with much more active 
and strong female figures. Women were also 
authors who offered an alternative point of 
view concerning the war which is worth con-
sidering just like the male perspective. This 
multiplicity in views might be explained in 
Bakhtin’s terms: “One’s own discourse and 
voice, although born of another, or dynami-
cally simulated by another, will sooner or 
later begin to liberate themselves from the 
authority of the other’s discourse” (Bakhtin, 
1998:535), in other words, “Heteroglos-
sia, ... [which] constitutes a special type of 
double-voiced discourse ... In such discourse 
there are two voices, two meanings and two 
expressions” (Bakhtin, 1998:539). It is also 
necessary to refer to the fact that “The active 
part played by women in the Great War re-
quires its woman poet or novelist or dramatist 
who will transform the dry sentences of Gov-
ernment reports into living words before the 
memories of 1914-18 pass into oblivion with 
the war generation”  (Smith, 2000: 105).

Considering the historical and cultural value 
of female writers’ experiences, Lillian Rob-
inson in her article “Treason Our Text: Femi-
nist Challenges to the Literary Canon,” puts 
emphasis on gender division or discrimina-
tion: “There is no reason why the canon need 
speak with one voice or as one man of the 
fundamental questions of human experience” 
(qtd. in Havlicek,2015:11). It is also notewor-
thy that “... a single form or language is not 
adequate to convey the trauma of war; a sin-
gular genre or isolated word is incapable of 
conveying such horrors” (Havlicek,2015:13). 

AIM and METHOD

War is one of the most debatable themes in 
arts and literature. Considering the signifi-
cance of the theme of war and literature about 
war, this study will focus on war poetry from 
the point of war poetesses. Among such war 
poetesses are Jessie Pope, May Wedderburn 
Cannan and many others. The study will ex-
plore these female figures’ attitudes towards 
the First World War in their poetry with refer-
ence to their selected works. Thus, this study 
aims at dwelling on the issue of female war 
poetry writing voicing the experiences of the 
above mentioned poetesses concerning the 
First World War poetry. Different approaches 
and analyses of different poetesses and their 
poetry will probably change the conclusion.
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THEORETICAL FRAMEWORK and 
LITERATURE REVIEW

Historical documents and anthologies include 
a great number of poems concerning the First 
World War written by a number of eminent 
poets such as Owen, Sassoon, Rosenberg, 
Brooke, and many others, some of whom are 
of lesser importance. However, what these 
poets have in common is that they all focus 
on the theme of war reflecting not only their 
different poetic and thematic tendencies and 
preferences but also their social, cultural and 
psychological traits. However, “... the docu-
mentation of the female experience during 
the war have not been given equal consider-
ation ... “a few books about the female ex-
perience in the First World War have been 
published … but full justice has still not been 
done to the scope of women’s efforts between 
1914 and 1918” (qtd. in Havlicek,2015:6). 
This attitude  may prove the fact that women 
are not admitted to the canon by their male 
counterparts who assume that the genre is a 
male monopoly, by disregarding the fact that 
wars may arouse several paradoxical feelings 
ranging from not only positive but also nega-
tive sensations which allow both men and 
women to share their varied comments and 
opinions. 

In terms of the documentation of female 
works, it may also be said that “The First 
World War Poetry Digital Archive contains 

over seven thousand documents, images, 
audio, and videos related to teaching, learn-
ing, and researching the First World War 
...Vera Brittain is the sole female war-writer 
represented in this digital archive’s collec-
tions”  (Havlicek,2015:9).  It may be added 
that “Vera Brittain, who saw war service as a 
VAD both at home and at the Front, records in 
Testament of Youth (1933), her reminiscences 
of the war years: ‘all through the War poetry 
was the only form of literature that I could 
read for comfort, and the only kind that I ever 
attempted to write” (Khan, 1988:3).

The reason for the oblivion and ignorance 
is associated with women’s being away 
from the battlefield which is also a result of 
male poets and critics’ misogynistic attitude 
which denies women’s not only physical but 
also psychological and social fulfilment. It 
is opined that “The reason for such a small 
number [in the First World War anthologies] 
is neither qualitative nor quantitative: women 
did not write less on the subject of war than 
men, neither did they write lesser poetry; it is 
their lack of battlefield experience that does 
not get them to the anthologies. Or, perhaps, 
in some cases even the gender itself ...” (Per-
miakova, 2015: 10). 

However, it should be noted that “Taken on 
its own terms, this body of poetry offers a va-
riety of perspectives upon the female mind in 
time of war” (Khan, 1988: 4). Consequent-
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ly, war is such an issue that should cross the 
gendered frontiers or roles to cover the whole 
humanity, as both men and women can never 
devour war and death. According to Freed-
man, “In the persona of the nurse, the not-
woman crosses the zone of the not-men, and 
despite her problematic role, begins to carve 
out a relationship to the war which does not 
divide experience along gendered lines” (qtd. 
in Havlicek, 2015:18).

Within this frame, it might be interesting to 
quote Sandra Gilbert who opens her article 
“Soldier’s Heart: Literary Men, Literary 
Women, and the Great War,” with Christabel 
Pankhurst’s words: “This great war … is Na-
ture’s vengeance – is God’s vengeance upon 
the people who held women in subjection, 
and by doing that have destroyed the per-
fect, human balance” (Gilbert, 1983: 422). 
With reference to gender, Gilbert asks the 
following questions, related to women and 
men’s attitudes towards them: “What part ... 
did women play in the Great War? How did 
men perceive that role? ... What connections 
might there be between the wartime activities 
of women and the sense of sexual wounding 
that haunts so many male modernist texts? ... 
did women themselves experience the wound 
of the war in the same way their sons and lov-
ers did?” (Gilbert, 1983: 422).

Nevertheless, representing  a gender- based 
view, women are disregarded in the canon be-

cause it is believed that  “... there is no genu-
inely perceptive female poetic voice on the 
theme of war, and that women’s attempts to 
come to grips with the theme would at best be 
those of armchair poets, highly inconsistent 
with the predominantly macho ethics of war, 
or that women’s war poetry epitomises igno-
rance and limits the scope of poetic expres-
sion to sentimental doggerel” (Kiepuszewski 
and Koszalińska, 2003:135-136).

Clearly, it is to be admitted that this marginal-
isation is not fair as women suffer at home as 
much as men do on the battlefield as reflected 
in Irene McLeod’s lines: 

Men battle and die on a breath, 

But women who love them must wade 

Up to the lips in a sea 

Bitter as death; they are flayed

To the soul, yet await the decree

Of a chance, live till the game is played 
(Khan, 1988: 166-167).

Although the lines may not offer first hand 
experiences of an active participant, they 
present a different perspective of a non par-
ticipant woman envisoning the trauma of war 
from the distance as sincerely as men do. As 
is known, “War is waged by men only, but it 
is not possible to wage it upon men only. All 
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wars are and must be waged upon women ... 
as well as upon men” (qtd. in Khan, 1988: 2).

As Khan claims, there are numerous poetess-
es who play different roles in presenting the 
war issue: “Women poets see their war roles 
variously as reporters, propagandists, inter-
preters, advocates, satirists, elegists, healers 
and visionaries and their verse correspond-
ingly expresses a comprehensive range of 
human emotions: pity, revulsion, horror, dis-
gust, hate, anger, togetherness, isolation, love 
and compassion, all are in evidence” (Khan, 
1988:4).

It is also unequivocal that “Women war poets 
of The Great War were not the only victims 
to suffer from the assumption that “combat 
is a prerequisite for the production of a lit-
erary text that adequately deals with war” 
(qtd. in French, 2009:16). Further to this, it 
may be claimed that the war is surprisingly 
fair enough to devastate and destroy each and 
every organism in nature: “War, however, 
is unfortunately democratic. It does not dis-
criminate between men and women, nor does 
it discriminate between non-combatant and 
non-participating individuals as war seeks to 
suffocate every living thing in its relentless 
march toward an end where the only victor is 
death” (French, 2009: 31).

In this respect, it might be useful to refer to 
Freud, who discusses his observations on war 

and death under the following subtitles, “The 
Disappointments of War,” and “Our Attitudes 
towards Death.” In the words of Freud, 

... wars cannot cease as long as nations live 
under such varied conditions, as long as they 
place such different values upon the individ-
ual life, and as long as the animosities which 
divide them represent such powerful psychic 
forces. We were therefore quite ready to be-
lieve that for some time to come there would 
be wars between primitive and civilized na-
tions and between those divided by color, as 
well as with and among the partly enlightened 
and more or less civilized peoples of Europe. 
... we expected that these nations would find 
some other way of settling their differences 
and conflicting interests. (Freud, 2013:5)

Freud believes that pain caused by war might 
only be solved and cured through sound and 
healthy relations between both individuals 
and governments. Freud, in the Chapter titled 
“Our Attitudes towards Death” describes 
death “[as] natural, undeniable, and inevita-
ble” (Freud, 2013:20). With reference to war, 
and disappointments in the war, Freud asserts 
that there is a very strong correlation between 
war and death in that they are both inevitable. 
Freud furthers his comments:

A large number of deaths seems unspeakably 
dreadful to us. We assume a special attitude 
towards the dead, something almost like ad-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: I03

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: I03

ID: 433 K: 232
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

176

miration for one who has accomplished a very 
difficult feat.... This conventional attitude of 
civilized people towards death is made still 
more striking by our complete collapse at the 
death of a person closely related to us, such 
as a parent, a wife or husband, a brother or 
sister, a child or a dear friend. We bury our 
hopes, our wishes, and our desires with the 
dead, we are inconsolable and refuse to re-
place our loss.(Freud, 2013:21) 

However, as Freud notes, war is so realistic 
that people cannot help becoming used to the 
idea of war and death: 

... the war must brush aside this conventional 
treatment of death. Death is no longer to be 
denied; we are compelled to believe in it. Peo-
ple really die and no longer one by one, but in 
large numbers, often ten thousand in one day. 
It is no longer an accident. Of course, it still 
seems accidental whether a particular bullet 
strikes this man or that but the survivor may 
easily be struck down by a second bullet, and 
the accumulation of deaths ends the impres-
sion of accident. Life has indeed become in-
teresting again; it has once more received its 
full significance. (Freud,2013:22-23)

JESSIE POPE and HER SELECTED  
POETRY

Being a journalist and humorist as well Jessie 
Pope is known with her “... light verse ... her 
patriotic, motivational poems written during 

the Great War ... [which] ... encouraged men 
to enlist in the war effort or propagated wom-
en’s participation in the homefront effort” 
(West,2010:128). According to Cowan, con-
cerning her style, it is noteworthy that “Jessie 
Pope and her jingoistic, patriotic and sing-
song like poetry were incredibly popular dur-
ing the war, riding along on the great wave of 
patriotism and excitement for the war at the 
time” (Cowan, 2015:51). Having produced 
“War Poems (1915), More War Poems (1915) 
and Simple Rhymes for Stirring Times (1916), 
Pope touches upon each and every aspect of 
the war in racy, swinging meters” (Khan, 
1988: 18).

Being one of the most debatable themes in arts 
and literature, wars arouse paradoxical feel-
ings ranging from hatred, rage and revenge to 
sympathy, patriotism and gallantry. However, 
devastating effects of wars such as isolation, 
death, mental and physical injury of young 
soldiers and other victims to a large extent de-
stroy positive feelings concerning war which 
seems to suggest democracy and progress but 
in fact disorder, fragmentation, futility, mean-
inglessness and alienation. Within this frame, 
one of the most eminent war poets Wilfred 
Owen demonstrates such an anti romantic 
and a realistic tendency in his lines “Dulce Et 
Decorum Est Pro Patria Mori” which ironi-
cally refer to the fact that it is not sweet to die 
for one’s country. Within this frame, Jessie 
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Pope is also a very well known poetess in that 
“The two British Museum drafts of Wilfred 
Owen’s ‘gas poem’, ‘Dulce et Decorum Est’, 
one has the ‘dedication’ ‘To Jessie Pope, etc’ 
(the ‘etc’ presumably meaning ‘and all like 
her’), which is cancelled in favour of ‘To a 
certain Poetess’” (Bebbington, 1972: 82).

Jessie Pope in one of her poems titled “Who 
is for the Game” seems to be very enthusi-
astic for the war and describes the war as a 
game and a show and thus “... shows either 
great naivety or just total disregard for the 
actual experience of war ... She also seems 
entirely indifferent to the dangers the soldiers 
would have faced, and believed it to be more 
admirable for them to ‘come back with a 
crutch’ than to ‘lie low and be out of the fun’. 
Her representation of war therefore is far too 
mild and lacks any sense of realism” (Cowan, 
2015: 51) as detected in the following lines:

Who’s for the game, the biggest that’s 
played,

The red crashing game of a fight?

Who’ll grip and tackle the job unafraid?

And who thinks he’d rather sit tight?

Who’ll toe the line for the signal to ‘Go!’?

Who’ll give his country a hand?

Who wants a turn to himself in the show?

And who wants a seat in the stand?

Who knows it won’t be a picnic – not much-

Yet eagerly shoulders a gun?

Who would much rather come back with a 
crutch

Than lie low and be out of the fun?

Come along, lads –

But you’ll come on all right –

For there’s only one course to pursue,

Your country is up to her neck in a fight,

And she’s looking and calling for you. 
(West, 2010: 128-129)

In a similar vein, Pope, in “The Call,” as no-
ticed in such lines as “Who’s for the trench?/...
Who’s going out to win? ...Who’ll earn the 
Empire’s thanks? (Pope, 2007:38), and in 
“Play the Game” reading as follows 

.....

Die, to keep England safe and warm

.....

Football’s a sport, and a rare sport too, 
....

To-day there are worthier things to do.  
Englishmen, play the game!  
...  
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Get to work with a gun,  
When our country’s at war we must all back 
up  
It’s the only thing to be done!  (Pope, 
2007:11) defines war as a game and football 
to play to win for patriotic concerns. Consid-
ering the above mentioned poems, it would 
be useful to refer to Wilfred Owen’s letter to 
Jessie Pope narrated as follows:

I have read your poem and I have to say that 
it is MISLEADING. You are influencing peo-
ple to take part in something that will lead 
to nothing but tragic losses and unforgettable 
traumas. I have been in war and I know what 
it’s like to lose a friend. I know what it’s like 
to be in the warzone struggling to stay alive. 
Have you ever been in war? You poem is fal-
lacious and everyone I know thinks so. So in 
response to you your deceptive poem, I wrote 
a poem that I would like you to read. It is a 
sonnet. I used imagery, onomatopoeia, al-
lietartion and metaphors, which of course you 
should know all about. So I would like you 
to read it and write me what you think of it. 
I hope you understand that you are blinding 
innocent people and leading them into their 
deathbeds. (Wilfred Owen’s Letter to Jessie 
Pope)

What Owen is against concerning Pope’s de-
scriptions and attitudes towards war is very 
clear in that with a rather light hearted tone, 
Pope describes war as a funny and the big-

gest game to be played by brave men for 
glory and which will not cause death but a 
crutch at worst in “Who is for the Game.” The 
last line is a call from a woman that might 
stand for the country or the nation motivat-
ing men to join the game of war which is not 
going to be a very easy task. However,  in 
“Dulce Et Decorum Est Pro Patria Mori,” war 
is never a funny game to be played but only 
an announcement of death and trauma which 
Owen himself experienced as represented in 
the following lines:

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of 
fumbling 

Fitting the clumsy helmets just in time, 

But someone still was yelling out and stum-
bling 

And flound’ring like a man in fire or lime.—

Dim through the misty panes and thick green 
light, 

As under a green sea, I saw him drowning. 

In all my dreams before my helpless sight, 

He plunges at me, guttering, choking, 
drowning. 

.....

Obscene as cancer, bitter as the cud 

Of vile, incurable sores on innocent 
tongues,— 
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My friend, you would not tell with such high 
zest 

To children ardent for some desperate glory, 

The old Lie: Dulce et decorum est 

Pro patria mori. 

(Abrams,1993:1845-46)

Such a cynical and playful tone is also detect-
ed in Pope’s poem titled “The One-Legged 
Soldier Man,” reading as follows: “Another 
leg they’ll find him,/For the one he left behind 
him.” Representing the opposite view, Owen 
in his poem “Disabled” presents a very harsh 
reality of war representing a young soldier 
doomed to sit in the wheel chair due to war: 
“He sat in a wheeled chair, waiting for dark,/
And shivered in his ghastly suit of grey,/Leg-
less, sewn short at elbow. Through the park.” 
(poetry foundation) 

In “Ready, Aye Ready!” Jessie Pope in the 
following lines, draws attention to women’s 
emancipation:

No labour or toil we’re afraid of

Though the jobs may be rough

We’ll show you the stuff

That the women of Britain are made of. 
(Khan, 1988:71)

Similarly, Pope refers to liberation of women 
in the war and lists some jobs that most wom-
en are responsible for during the war as nar-
rated in the following lines  in “War Girls.” 
As seen, women are no longer “caged and 
penned up,” until the soldiers return home:

There’s the girl who clips your ticket for the 
train,

And the girl who speeds the lift from floor to 
floor,

There’s the girl who does a milk-round in 
the rain,

And the girl who calls for orders at your 
door.

Strong, sensible, and fit,

They’re out to show their grit, 

No longer caged and penned up, 

There’s the motor girl who drives a heavy 
van,

There’s the butcher girl who brings your 
joint of meat,

There’s the girl who cries ‘All fares, please!’ 
like a man

And the girl who whistles taxis up the street. 

........
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Till the khaki soldier boys come marching 
back. (poetry foundation)

However, suffering of women is not deemed 
sincere and realistic as is detected in male 
war poets’ harsh criticism towards women 
poets. Siegfried Sassoon is only one of these 
poets who in his “Glory of Women” criticises 
“... female romanticism and ignorance of the 
reality of the carnage” (qtd. in Kiepuszewski 
and Koszalińska, 2003:138). Sassoon’s “Glo-
ry of Women” reads as follows:

You love us when we’re heroes, home on 
leave,

Or wounded in a mentionable place.

You worship decorations; you believe

That chivalry redeems the war’s disgrace.

You make us shells. You listen with delight,

By tales of dirt and danger fondly thrilled.

You crown our distant ardours while we 
fight,

And mourn our laurelled memories when 
we’re killed.

You can’t believe that British troops “retire”

When hell’s last horror breaks them, and 
they run,

Trampling the terrible corpses—blind with 
blood.

O German mother dreaming by the fire, 

While you are knitting socks to send your 
son

His face is trodden deeper in the mud.

(Abrams, 1993: 1833-1834)

Sassoon, in the above mentioned lines refers 
to the fact that women are never aware of the 
trauma of the war experienced by men in psy-
chological and physical terms, instead they 
are just interested in the trivial things of life, 
like knitting socks. 

Nevertheless, seemingly futile experiences 
may be considered to stand for a feminine 
noncombatant experience. Whilst men die on 
the trenches, and writing from direct experi-
ences on the battlefield, women are regarded 
as even ignorant for the fact that they produce 
the shells which kill men as they are believed 
to be sharing the illusion of war while men are 
witnessing it. However, even though women 
may not be very much delighted with just 
knitting and waiting for their closest relatives 
to die in the Great War, this preoccupation 
may also be a  symbol of their distress and a 
kind of repression of their innermost fears of 
losing their lovers, husbands or sons: “Even 
when the women writers describe the war-
time losses that they have suffered  as women 
– as wives, mothers, lovers – they are dis-
placed, for the primary loss in war literature 
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is inevitably death; mourning is secondary” 
(qtd. in Permiakova, 2015: 6-7). Pope’s poem 
titled “Socks”  which focuses on the memory 
of the war on the back stage referring to brav-
ery and fighting, and bidding farewell reads 
as follows:

....

He was brave – well, so was I – 
Keen and merry, but his lip 
Quivered when he said good-bye – 
Purl the seam-stitch, purl and slip.
 
Never used to living rough, 
Lots of things he’d got to learn; 
Wonder if he’s warm enough – 
Knit 2, catch 2, knit, turn.  
.... 
Wonder if he’s fighting now, 
What he’s done an’ where he’s been; 
He’ll come out on top somehow – 
Slip 1, knit 2, purl 14. (Pope, 2007:21)

In one of her poems titled “No,” Pope seems 
to motivate people by warning them not to 
be sick at heart due to the war and the conse-
quences of it and suggests trying to play their 
part more than just watching and waiting and 
knitting and sewing. The poem may also sig-
nal despair as is detected in the last line of of 
each stanza drawing attention to war’s being 
not an easy task, and referring to women who 
are doomed to be alone: 

By bridge and battery, town and trench,
They’re fighting with bull-dog pluck ;
Not one, from Tommy to General French,
Is down upon his luck.
There are some who stand and some who 
fall,
But how does the chorus go
That echoing chant in the hearts of all ?
“ Are we downhearted ? NO !

There’s Jack, God bless him, upon the foam,
His isn’t an easy task,
To strike for England, to strike right home,
So much, no more, does he ask.
On the dreadnought’s deck where the big 
guns bark,
Or in quiet depths below
The salt wind wafts us a chantey. Hark !
“ Are we downhearted ? NO !

And what of the girl who is left behind,
And the wife who misses her mate ?
Oh, well, we’ve got our business to mind
Though it’s only to watch and wait.
So we’ll take what comes with a gallant 
heart
As we busily knit and sew,
Trying, God help us, to do our part,
“ Are we downhearted ? NO ! (Pope, 
2007:10)

It is notable that “Pope’s verses, despite their 
light hearted approach, are not without a sting 
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in the tail capable of wounding the guilty” 
(Khan, 1988:74). It may also be added that 
“... being far too flippant regarding the sacri-
fices the soldiers ... [Jessie Pope] represented 
a popular attitude at the time ... to get people 
behind the cause and to keep them motivated. 
She proved to be completely unashamed and 
unapologetic in her patriotism, encouraging 
every Englishman and woman to do all they 
could for their country” (Cowan, 2015: 56).

MAY WEDDERBURN CANNAN and 
HER SELECTED POETRY

One of the efforts in the war for women was 
being a member of several organizations 
such as Voluntary Aid Detachment: “Volun-
tary Aid Detachment nurses were, in general, 
anxious to replace a passive female role with 
the fierce and exhilarating preparations for 
national defence, Support for the war seemed 
to offer them a coherent and authoritative 
identity, an entrance on to the world stage, 
a chance to act as their brothers, lovers and 
friends were doing” (Ouditt, 1992: 1).

May Wedderburn Cannan, an eminent Brit-
ish poet, also an active member of the VAD, 
“published two volumes of war poems: In 
War Time (1917) and The Splendid Days 
(1919)” (Khan, 1988: 130). It is opined that 
“Cannan’s poetry seems to be heavily influ-
enced by personal experience and in particu-
lar her relationship and her concerns for ... 

her fiancé, who was deployed to the Front in 
France and would survive the war but tragi-
cally die not long after from pneumonia. Her 
poetry succeeds very well in drawing atten-
tion to the plight of the women who were 
left behind with only their constant concerns 
for their loved ones to keep them company” 
(Cowan, 2015: 53). Such a female image is 
represented in “August 1914” through the 
lines “And a girl knelt down to pray:/‘Keep 
Thou safe through the night, O Lord,/ Whom 
Thou hast kept through the day”(qtd. in Ken-
dall, 2013:179) which point to the fact that a 
girl is praying for the soldier to return home 
alive; however, the soldier dies next night 
while she is praying: “And a soldier turned to 
sleep that night/ Who would not wake for the 
day.  Thus, it is clear that “There is very little 
in this poem to suggest Cannan was enthusi-
astic about the war, instead it seems like she 
has been left saddened by the consequences 
of it” (Cowan, 2015: 53). 

The following poem titled “Since They Have 
Died” suggests that the people who are lucky 
to be alive should transmit the gentleness of 
the dead and give happiness, love and pity 
to the earth to bring happiness again and to 
make the dead forget about the pain believing 
that the world is taken care of:
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Since they have died to give us gentleness, 
And hearts kind with contentment and quiet 
mirth, 
Let us who live also give happiness 
And love, that’s born of pity, to the earth. 
 
For, I have thought, some day they may lie 
sleeping 
Forgetting all the weariness and pain, 
And smile to think their world is in our 
keeping, 
And laughter comes back to the earth again. 
(all poetry)

Cannan in her biography refers to Sassoon’s 
description of war as a “conquest,” and him-
self as “a conscientious objector,” presenting 
“an alternative to protest and despair” Can-
nan declares that “I had much admired some 
of Sassoon’s verse but I was not coming 
home with him. Someone must go on writ-
ing for those who were still convinced of the 
right of the cause for which they had taken 
up arms” as an answer to the saying “Went to 
the war with Rupert Brooke and came home 
with Siegfried Sassoon”   (qtd. in Abrams, 
1993:1849). 

As detected from the following lines, Can-
nan’s “Rouen” “is a pledge to stay faithful to 
the scenes and shadows of the war panorama 
as witnessed by her. A record of her first con-

tact with war, the poem’s most noticeable fea-
ture is the spirit of idealism which pervades 
the whole” (Khan, 1988, 130-131). Such 
lines as Can you recall ...? Can you forget ...? 
Can I forget  ...? portray the poet’s obsession 
with memory of the restraint sadness.  

Early morning over Rouen, hopeful, high, 
courageous morning,

....

Can you recall those mornings and the hurry 
of awakening,

...

And the freshness and the glory of the labour 
of the day.

Quiet night-time over Rouen, and the station 
full of soldiers,

All the youth and pride of England from the 
ends of all the earth;

And the rifles piled together, and the creak-
ing of the sword-belts,

And the faces bent above them, and the gay, 
heart-breaking mirth, 

....

Can I forget the evenings and the sunsets on 
the island,

And the tall black ships at anchor far below 
our balcony,
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And the distant call of bugles, and the white 
wine in the glasses,

And the long line of the street lamps, stretch-
ing Eastwards to the sea?

When the world slips slow to darkness, 
when the office fire burns lower,

My heart goes out to Rouen, Rouen all the 
world away;

When other men remember, I remember our 
Adventure

And the trains that go from Rouen at the 
ending of the day. (Abrams, 1993:1850-51)

Cannan’s “Rouen” has a similar tone with 
Brooke’s “The Soldier” which presents a 
sense of optimism and patriotism of the sol-
dier poet who is ready to sacrifice himself and 
free of any feelings related to fear and rage 
and by focusing on a very solid base for fight-
ing and war which is “England” the recur-
rent image of the poem, the country of glory 
which deserves a glorious death:

If I should die, think only this of me:
That there’s some corner of a foreign field
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made 
aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to 
roam,

A body of England’s, breathing English air, 
Washed by the rivers, blest by suns of home.

And think, this heart, all evil shed away,
A pulse in the eternal mind, no less
Gives somewhere back the thoughts by Eng-
land given,
Her sights and sounds, dreams happy as her 
day;
And laughter, learnt of friends, and gentle-
ness,
In hearts at peace, under an English heaven. 
(Abrams, 1993:1827)

It is clear that it is not only men for whom the 
war is life itself, “In war time women, too, 
go to battle; they battle with the slow torture 
of fear and suspense, the long agonies of an-
ticipation; the sleepless nights and fevered 
imagination; the pitiless hours usurped by vi-
sions of battered bleeding bodies. Although 
the First World War was obviously a directly 
less harrowing experience for women than 
for the men involved, women were profound-
ly affected by it” (Khan, 1988: 138-139).

Although men are opposing this view, it may 
be said that “Women may not participate in 
actual warfare, but the impact of war on their 
lives is more enduring; often their lives are 
irrevocably warped. Vera Brittain and May 
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Wedderburn Cannan are examples” (Khan, 
1988: 167). 

May Cannan’s “Lamplight” exemplifies a 
very tragic attitude towards war in that the 
lovers could not live out their dreams of plan-
ning the world together, having no future but 
only memories of the past, being defeated by 
death and finding an alternative road other 
than the dreamed space and time:

We planned to shake the world together, you 
and I

Being young, and very wise; ...

We planned a great Empire together you and 
I, ...

Now in the quiet of a chill Winter’s night

Your voice comes hushed to me

Full of forgotten memories: you and I

Dreamed great dreams of our future in those 
days, ...

We shall never shake the world together, you 
and I,

For you gave your life away;

And I think my heart was broken by the war,

Since on a summer day

You took the road we never spoke of. (Khan, 
1988: 168)

“After the War” by May Wedderburn Can-
nan which epitomizes anguish and sorrow of 
a woman is a requiem composed after a lost 
happiness and a beloved, who would never 
come back to love the poetess as he used to. 
She pours out her deep grief in the following 
lines:  

After the war perhaps I’ll sit again

Out on the terrace where I sat with you,

And see the changeless sky and hills beat 
blue

And live an afternoon of summer through.

I shall remember then, and sad at heart

For the lost day of happiness we knew,

Wish only that some other man were you

And spoke my name as once you used to do. 
(Kendall, 2013:183)

Finally, with reference to May Wedderburn 
Cannan’s poetic style, compared to Jessie 
Pope, it may be pointed out that 

... [she] was far less aggressive in her ap-
proach; in fact, little of what she appears to 
say in her poetry suggests any clear favour 
for the war. ... she focuses on the ways in 
which women in particular were affected by 
sending their men to the Front and the worry-
ing that became an unavoidable part of their 
lives. Hers is therefore a very human and 
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personal perspective and is entirely contra-
dictory to Jessie Pope’s sensational and very 
public angle. (Cowan, 2015: 56). 

CONCLUSION

While the study of war, like other studies and 
disciplines, has enabled male authors to pro-
vide their most sincere and vivid first hand 
experiences in literary and social terms, it has 
denied and muted female experiences for war 
is also reserved as one of the male provinces 
or kingdoms wherein women have struggled 
to have a space to have an opportunity to pro-
duce. In this respect, it is noteworthy that The 
First World War changes the image of women 
who generally appeared as objects in war lit-
erature and introduces a number of female 
figures who have crucial roles to play in the 
war as active participants as well as writers. 
Clearly, it is to be admitted that experiences 
related to the war or responses to it cannot 
be thoroughly expressed by omitting or disre-
garding poetesses who are able to offer their 
own perceptions and comments thus enrich 
the genre for the fact that war is an issue that 
affects humanity including both women and 
men. Jessie Pope, May Wedderburn Can-
nan and many others have challenged male 
supremacy and contributed a lot to the de-
velopment and enhancement of the genre by 
providing plentiful valuable perspectives and 
observations related to the war.

It is also clear that the reader may feel this 
abundance in prolific poetesses whose styles 
were versatile as well: “Some “women did 
write protest poetry, some of it predating that 
of the trench poets” while “other women’s po-
etry shows a range of more complex and sen-
sitive responses” (qtd. in Hopchet, 2015:39). 
Within this frame, it may be emphasised that 
war poetry, produced by poetesses, based on 
exploring the theme of war, its definitions, 
consequences, and connotations,  provides the 
reader with a variety of perspectives, and the-
matic and stylistic analyses. Thus, multiplic-
ity of such responses and structural concerns 
should be welcomed other than assuming a 
misogynistic attitude by solely criticising the 
perceptions of female writers or totally dis-
regarding their experiences and observations 
and poetic preferences by considering the fact 
that these female poetesses’ poetry is never 
homogeneous and their voice turns the male 
dominated monologic war discourse of poet-
ics into a polyphonic aesthetic art. 
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Öz: Giriş: İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte 
günümüzde sosyal medya araçları gündelik yaşamımızın 
vazgeçilemez araçları içerisinde yer almaya başlamıştır. 
Bireyler, gerçek hayattaki arkadaşları ve diğer insanlarla 
bağlantılar kurmak ve etkileşimlerini devam ettirmek 
için sosyal medyayı tercih etmektedirler. Sosyal medya 
zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırmıştır. Öyle 
ki, kullanıcılar akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde sos-
yal medya araçlarına her zaman ve her yerde ulaşılabilir 
hale gelmişlerdir. Yapılan bazı araştırmalar da internet ve 
sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine ulaştığı ve 
kişilerde psikolojik rahatsızlıklar görülebileceğini vurgu-
lamaktadır. Sosyal medyayı en çok tercih eden ve kullanan 
yaş grubunun gençler olduğu bilinmektedir. Yöntem: Bu 
çalışmada, sosyal medyayı kullanan 149 üniversite öğren-
cisine sosyal medya bağımlılık ölçeği aracılığıyla anket 
uygulanmış ve bağımlılık düzeyleri belirlenmiştir. Buna 
göre yüksek ve çok yüksek bağımlı olduğu belirlenen 10 
öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştiril-
miştir. Bu temel amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış 
görüşmeler Nvivo 10 programı ile analiz edilmiştir. So-
nuç: Sosyal medyaya erişim olmadığı durumlarda sosyal 
medya bağımlısı gençlerde kaygı, endişe, stres, depresyon, 
yalnızlık, gündemi kaçırma korkusu, değersiz hissetme, 
umutsuzluk, çaresizlik, sıkıntı ve sosyal ortamlardan uzak 
durma gibi duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların oluşa-
bileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Med-
ya Bağımlılığı, Gençlik, Üniversite Öğrencileri

Abstract: Introduction: Today, with the development 
of communication technologies, social media tools have 
begun to take place among the indispensable tools of 
everyday life. Individuals prefer social media to connect  
and interact with real life friends and other people. Social 
media has removed the limitations of time and space. As 
a result, users have become accessible to social media 
devices anytime and anywhere thanks to smartphones and 
tablets. Some researches emphasize that the use of internet 
and social media has reached the level of addiction and 
psychological disturbances can be seen among people. It 
is known that age group is the young people who prefer 
and use social media the most. Method: In this study, 
149 university students using social media were surveyed 
via social media addiction scale and their dependence 
levels were determined. Accordingly, a semi-structured 
interview was conducted with 10 students who were deter-
mined to be highly and highlier dependent. For this main 
purpose, semi-structured interviews were analyzed with 
the Nvivo 10 program. Results:  It was concluded that in 
the absence of access to social media, social media addicts 
may have some emotional and behavioral disturbances 
such as anxiety, stress, depression, loneliness, fear of mis-
sing the agenda, feelings of worthlessness, hopelessness, 
despair, distress and social anxiety.

Key Words: Internet, Social Media, Social Media Addicti-
on, Youth, University Students.
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GİRİŞ

Günümüzde internet, sosyal medya ve mobil 
teknolojiler artık günlük yaşantımızın vazge-
çilmez bir parçasıdır. Sosyal medya,  kendine 
yetecek kadar bilgisayar, tablet ve akıllı te-
lefon kullanabilen herkesin ilgi odağı haline 
gelmiştir (Hazar, 2011: 153). Özellikle genç-
ler ve üniversite öğrencileri,  kolay ve hızlı 
erişebilme özelliğine sahip bir kitle iletişim 
aracı olan internet ve sosyal medyayı gün 
geçtikçe akademik veya diğer amaçları için 
sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu araçlar sade-
ce iyi bir bilgi kaynağı olmakla kalmamak-
ta,  aynı zamanda sosyal etkileşimler, oyun, 
eğlence vb. diğer amaçlarlar için de iyi bir 
başvuru kaynağı haline gelmişlerdir. İnsanlar 
doğası gereği eğlenmek, boş zaman geçirmek 
ve bilgi sahibi olmak eğilimine yatkındırlar. 
Bunun neticesinde internet ve sosyal medya 
kullanımı giderek artmaktadır (Singh ve Bar-
mola, 2015: 98).  Xu ve Tan’da istatistiklerin 
(2012), her gün çok sayıda kişinin sosyal ağ 
sitelerinde zaman harcadığını ve bunun bazı 
potansiyel sosyal ve psikolojik problemlere 
neden olabildiğini ifade etmektedirler.

Cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler ve 
bu araçlar sayesine erişilen sosyal medya kul-
lanımı hayatımızı kolaylaştırırken aynı za-
manda bağımlılık ve huzursuzluk gibi isten-
meyen etkileri de neden olabilmektedir. (Ad-
nan ve Gezgin, 2016: 143). Buna ek olarak, 
adından da anlaşılacağı üzere cep telefonları-

nın taşınabilir olması, tablet kullanımının ya-
yılması, bir Wi-Fi bağlantısı olması ve günün 
her saatinde internete erişim imkanının su-
nulması, cep telefonlarını ve tabletleri sosyal 
medya bağımlılığı için ideal bir ortam haline 
getirmektedir (Menayes, 2015: 24). 

Bu çalışmada, ilk olarak sosyal medyanın 
Türkiye’deki kullanımına dair bazı araştır-
ma verileri gösterildikten sonra, internet ve 
sosyal medya bağımlılığı konusuna açıklık 
getirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, 
yüksek ve çok yüksek düzeyde sosyal medya 
bağımlısı olduğu belirlenen gençlerle yapılan 
yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde 
edilen bulgular ve sonuçları açıklanmıştır. 

Sosyal Medya ve Türkiye’deki Kullanımı

Web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri 
üzerine inşa edilen, bir grup kullanıcılar ta-
rafından oluşturulan ve bilgi alışverişini sağ-
layan internet tabanlı uygulamalar (Kaplan 
ve Heanlien, 2010: 61) olarak tanımlanabilen 
sosyal medya, bireylerin kendilerini başkala-
rına anlatabilme veya ifade edebilmenin etkili 
yollarından biridir (Kuşay, 2010: 68). Sosyal 
medya birçok platformu da bir araya getir-
mektedir. Sosyal medyada bireyler kendileri-
ne ait profiller oluşturarak, diğer kullanıcılar 
ile bağlantı kurmakta, sanal topluluklar oluş-
turmakta, bilgi alışverişi sağlamakta, mesaj 
göndermekte, fotoğraf video vb. içerikler üre-
terek paylaşımda bulunmaktadırlar. Bireyler 
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sosyal medyayı; eğlence, boş zaman geçirme, 
gündemi takip etme, arkadaşlıklar kurma, 
bilgi alışverişi sağlama, diğer kullanıcıları ve 
markaları takip etme, onlarla iletişime geçme 
ve bilgi edinme gibi amaçlarla kullanmakta-
dırlar. 

Sosyal medyanın en belirgin özelliği zaman 
ve mekân sınırlaması olmaksızın bilgileri 
internet ortamında özgürce dolaşıma sunma-
sıdır. Web 2.0. teknolojisinin bir çıktısı olan 
sosyal medya, tek yönlü iletişimden ziya-
de iki yönlü bir iletişim ve etkileşim ortamı 
sunmaktadır. Kullanıcıların içerik üretip pay-
laşmasına olanak sağlayan bir kitle iletişim 
aracı olmasının yanı sıra sosyal medya, kişi-
ler arası iletişime etki eden bir iletişim aracı 
olma özelliği de taşımaktadır.  Sosyal medya 
araçları genellikle;  wikiler, bloglar, forum si-
teleri, mikro bloglar, içerik paylaşım siteleri, 
sosyal ağlar, sosyal işaretleme siteleri ve pod-
castlar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

İletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşma-
sıyla birlikte, Türkiye’de de internet ve sos-
yal medya kullanımı oldukça yaygın ve geniş 
bir alana sahiptir. Öyle ki, Türkiye’de sosyal 
medya kullanımı ve sosyal medyaya gösteri-
len ilgi dünya ortalamasının üstündedir. Dün-
yada online nüfusun %62’sin bir sosyal med-
ya aracına bağlanıyorken Türkiye’de ise bu 
oran %79’dur (Eraslan ve Eser, 2015:122).  

Dünyada saygın ve itibarlı bir dijital pazarla-
ma ajansı olan  We Are Social  “Wearesocial.
com” isimli bloğunda düzenli olarak dünya-
daki internet ve sosyal medya kullanımına 
dair rakamları açıklamaktadır.  We Are Social 
ve Hootsuite tarafından hazırlanan “Digital 
in 2017 Global Overview” 2017 yılı Ocak 
ayında yayınlanan raporunun Türkiye bölü-
müne bakıldığında; nüfusun %60’sı internete 
bağlanmaktadır. 2016 yılı ocak ayından itiba-
ren internete bağlanma %4’lük bir büyüme 
göstermektedir. Günlük internette geçirilen 
ortalama süre mobilde 3 saat bilgisayarda 
ise yaklaşık 4 saattir. Aktif sosyal medya 
kullanıcı sayısının ise 48 milyondur. 2016 
yılına göre aktif sosyal medya kullanıcı sa-
yısı %14’lük bir artış göstermektedir. Sosyal 
medyada günlük ortalama harcanan süre ise 
3 saattir (https://wearesocial.com/uk/special-
reports/digital-in-2017-global-overview). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” 
na göre (2017); nüfusun %66,8’i internet kul-
lanıyorken, erkeklerin %75’i,  kadınların ise 
%58’7’si internet kullanmaktadır. Hanelerde 
internet erişimi ise %80,7’dir. Yaş grubuna 
göre bakıldığında internet kullanımının 16-24 
yaş arası gençlerde %87,2 olduğu görülmek-
tedir. Bu yaş grubunda erkeklerin %91,5’i ka-
dınların ise %82,9’u internet kullanmaktadır. 
İnternet kullanan bireylerin interneti “Sos-
yal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj 
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gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma” 
amacıyla kullanma oranı toplamda %83,7’dir. 
Cinsiyetlere göre bakıldığında ise erkekler 
%86,9, kadınlar %79,5 oranında interneti 
“Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, 
mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik pay-
laşma” amacıyla kullanmaktadırlar (http://
www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028). 

Yukarıdaki araştırma sonuçlara göstermekte-
dir ki,  Türkiye’de internet ve sosyal medya 
kullanımının oldukça yaygındır. Özellikle 
gençlerin sosyal medyada aktif bir şekilde 
yer aldıkları, gün içerisinde sosyal medyada 
uzun zaman vakit geçirdikleri ve sosyal med-
ya araçlarını sıklıkla kullandıkları söylenebi-
lir. 

İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı 

Bağımlık, “kişinin kullandığı bir nesne veya 
yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kay-
betmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye 
başlamasıdır. Yani kullanım ve davranışta 
irade kalkacak ve kişi istese de istemese de 
bağımlı kullanımı veya davranışı sürdürecek-
tir. Bunun yanında bu kullanım ve davranış 
hayatının ciddi bir bölümünü kaplayacak ve 
kişi yapmak zorunda olduğu işler ve ilişkiler 
dışında bütün vaktini ve fiziksel enerjisini bü-
yük oranda bağımlı olduğu madde veya ey-
leme yatıracaktır” (http://www.yesilay.org.
tr/documents/file/yesilay/kitap/tbm/internet-
bagimliligi.pdf,   09.09.2017) şeklinde tanım-

lanmaktadır. İnternet bağımlılığı ise, interne-
tin aşırı kullanma isteğine engel olunamama-
sı, internette var olmadan geçirilen zamanın 
öneminin yitirilmesi ve internetten yoksun 
kalındığı zaman aşırı sinirlilik hali olarak 
tanımlanmıştır (Young, 2004’ den aktaran, 
Günüç, 2013: 89).  Young ve arkadaşlarına 
göre (1999: 475) internet bağımlılığı, çeşitli 
davranış, dürtü ve kontrol problemlerini kap-
sayan geniş bir terimdir. 

Günümüzde her yaştan kullanıcı internet ve 
sosyal medyada varlık göstermektedir. Hız-
lı, kolay ve ucuz erişebilen bu çekici ortam 
doğal olarak bir bağımlılık ve yeniliklerden 
haberdar olma ihtiyacı ve isteğini de ortaya 
çıkarmaktadır (Erdem vd., 2017: 9). Bireyle-
rin sosyal medya kullanım amaçları kişiden 
kişiye farklılık göstermektedir. Sosyal medya 
bazı insanların sosyalleşmeden kaçtığı, yal-
nız kaldığı, daha çok izleyici olduğu yani pa-
sif katılımcı olarak yer aldığı bir ortam iken, 
bazılarına göre ise, sosyalleşmek, topluluklar 
kurmak bu topluluklar içinde saygı ve takdir 
görmek, takip edilmek, beğenilmek ve po-
püler olmak isteğinin gerçekleştiği bir mec-
ra şeklinde ortaya çıkmaktadır (Hazar, 2011: 
153).

İnsanların sosyalleşme ve popüler olma ar-
zusu internet ve sosyal medya kullanımını 
motive etmekte ve arttırmaktadır. Bireyler, 
birçok sosyal medya aracını arkadaşlarının 
ve hayranlarının beğenisi kazanmak ve este-
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tik olarak kendilerini daha güzel göstermek 
amacıyla kullanmaktadırlar. Bunun yanında 
birçok sosyal medya kullanıcısı,  kendi var-
lığına ilişkin yaptığı paylaşımlara verilen ya-
nıtları kontrol etmek gibi bağımlılık gösteren 
davranışları sergileyebilmektedir (Alioğlu, 
2016: 12).

Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren 
gençler, bu mecralarda geçirmiş oldukları 
zamanın farkında değildirler ve gün geçtikçe 
gerçek hayatın sorumluluklarını da görmez-
den gelmeye başlamaktadırlar. Sosyal medya 
gençlerin arkadaşlık kurma biçimlerini de de-
ğiştirmiştir. Gerçek yaşamında arkadaşlık ku-
ramayan gençler, sosyal medyada çok sayıda 
“sanal” arkadaşa sahip olmaktadırlar. Sosyal 
medya platformları sayesinde gençler, her 
şeyi kontrol etme ihtiyacını da gidermekte ve 
zamanla gerçek kimliklerinin dışına çıkarak 
başka kimliklere yani başka benliklere geçiş 
yapmaktadırlar (Kırık vd., 2015: 112).

Bireyler, modern dünyamızın akışı içerisinde 
hayatımızı kolaylaştırdığı, iletişime, ticare-
te ve sosyalleşmeye olumlu katkıları olduğu 
düşünülen akıllı telefonlara ve sosyal medya 
uygulamalarına erişememenin korku ve en-
dişesine kapılabilmektedirler. Böyle durum-
larda bireyler mobil telefonuna erişememe-
nin sonucu olarak nomofobi denilen sorunla 
karşılaşmakladırlar (Gezgin vd. 2017: 4). 
İngilizce “No Mobile Fobia’dan türetilen No-

mofobi kavramı Türkçeye cep telefonundan 
mahrum kalma korkusu olarak çevrilmiştir. 
Bu durum özellikle sosyal ağlara sürekli bağ-
lanmak isteyen gençlerin günlük yaşantılarını 
olumsuz yönde etkilemektedir (Şar ve Işıklar, 
2012: 265). 

İnternet ve sosyal medya bağımlılığının bi-
reyler üzerinde diğer bir olumsuz etkisi ise 
gündemi kaçırma korkusu olarak bilinen 
“FOMO”  (Fear of Missing Out) dur. Başka-
larının yaşayabileceği deneyimler ve günlük 
aktiviteler hakkında habersiz kalma konu-
sunda yaygın bir endişe olarak tanımlanan 
FOMO, başkalarının yaptıklarıyla sürekli 
bağlantı kurma arzusu olarak ifade edilmek-
tedir. Sosyal kaygılar sosyal medya bağımlılı-
ğını tetikleyebilir. Gündemi kaçırma korkusu 
yani FOMO, gün içerisinde kaç saat olduğu-
na bakılmaksızın sosyal medyayı sık kullan-
manın bir nedeni olabilmektedir. (Przybylski 
vd., 2013: 1841). İnternet ve sosyal medyayı 
yoğun bir şekilde kullanan bireylerin, sosyal 
medyada paylaşılanlardan, son olaylardan 
ve çeşitli deneyimlerden haberdar olmama, 
gündem dışında bırakılma kaygısı sonucun-
da FOMO (Fear of Missing Out) sorunu or-
taya çıkmaktadır (Eşitti, 2015: 80). Geçmiş 
araştırmalar; FOMO’nun sinirlilik, kaygı vb. 
duygularından oluştuğunu ve bireylerin sos-
yal medyayı kullandıklarına bu duyguların 
kötüye doğru gittiğini göstermektedir (Wort-
ham 2011’den aktaran, Abel vd., 2016: 35). 
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Hazar, bağımlılıkta önemli olan kavramlar-
dan bir tanesinin de huzursuzluktan kaçınma 
eğilimi olduğunu söylemektedir. Yani bağım-
lılık yaratan unsur bireyleri huzursuzluktan 
kaçınmalarını sağlıyorsa o unsura karşı daha 
çok istek ve kabul durumu oluşmaktadır. An-
cak kullanım süresi uzadıkça, tekrar huzur-
suzlanma belirtileri ortaya çıkabilir. Bu hu-
zursuzluğu aşmak için de kullanılan unsuru 
daha fazla kullanma eğilimi görülmektedir. 
Bu durum özellikle madde bağımlılığının 
görülmesinin temel belirtisidir (2011: 161).  
Sosyal medya da kimi zaman bireylerin stres, 
yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi psikolo-
jik durumlarının hafifletilmesi için kullanıl-
maktadır. Bu tür sorunları olan insanlar için 
sosyal medya kullanımı bireylere kendine 
yeterlik ve tatmin gibi ödüller sağlamakta-
dır. Sosyal medyaya bağımlı olma davranışı 
da bu ödüller elde edildiğinde başlamaktadır. 
Ancak, kullanıcılar bu istemedikleri psiko-
lojik durumları gidermek için sürekli sosyal 
medyada var olduklarında bağımlılık düzey-
leri de artmaktadır (Griffiths, 2013:1).  

AMAÇ

Bu çalışma yüksek düzeyde sosyal medya ba-
ğımlısı olan gençlerin internet ve sosyal med-
yaya erişimleri kısıtlandığında ya da ortadan 
kaldırıldığındaki yoksunluk duygularına ve 
ne düşündüklerinde dair tespitlerde buluna-
rak, onlarda görülen duygusal ve davranışsal 
rahatsızlıkları belirlemeyi amaçlamaktadır. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Günümüzde gençler arasında sosyal medya 
kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve aşırı 
kullanım sonucunda ise bağımlılık durumu 
görülmektedir. Literatürde internet ve sosyal 
medya bağımlılığına ilişkin birçok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışma ise; sosyal medya 
bağımlısı gençlerin sosyal medyaya erişeme-
dikleri durumlarda ve kısıtlamalardaki duy-
gu, düşünce ve davranışlarını tespit etmeye 
yönelik olduğundan önem arz etmektedir. 

KAPSAM ve SINIRLILIKLAR

Bu çalışma sosyal medya bağımlılığı ve 
sosyal medya yoksunluğu ile birlikte sosyal 
medyaya erişim olmadığında bağımlı genç-
lerde görülen duygusal ve davranışsal rahat-
sızlıkları içeren konuları kapsamaktadır. Ni-
tel bir araştırma içeren bu çalışma birtakım 
sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. 
Bu sınırlılıklar ise; Gümüşhane Üniversitesi 
2016-2017 yılında eğitim ve öğretime devam 
eden 149 İletişim fakültesi öğrencisine uygu-
lanan anket sonuçları kapsamında, örnekleme 
alınan yüksek ve çok yüksek bağımlı çıkan 6 
erkek ve 4 kadın üniversite öğrencilerine yö-
neltilen sorular çerçevesindedir. 

ARAŞTIRMA SORULARI

Bu araştırmanın temel sorusu “ Yüksek dü-
zeyde sosyal medya bağımlısı gençlerin, 
sosyal medyaya erişimleri kısıtlandığında ya 
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da ortadan kaldırıldığındaki duygularının ve 
düşüncelerinin ne olduğu ve hangi duygusal 
ve davranışsal rahatsızların görüldüğüdür. 
Araştırmada ayrıca gençlerin;  hangi sosyal 
medya araçlarını sıklıkla kullandıkları, sosyal 
medyayı kullanım amaçlarının ve aşırı sosyal 
medya kullanımı durumunda düşüncelerinin 
neler olduğu sorularına yanıtlar aranmıştır.  

YÖNTEM

Araştırmada yöntem olarak karma yöntem 
(nicel ve nitel yöntem) kullanılmıştır ve araş-
tırma iki bölümden oluşmaktadır. Nicel ana-
lizlerde SPSS 23. ve nitel analiz aşamasın-
da ise NVivo 10 programları kullanılmıştır. 
İlk olarak sosyal medya bağımlısı gençlerin 
tespit edilmesi amacıyla 10-13 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesinde öğrenim gören 160 öğ-
renciye anket uygulanmıştır. 11 anketin eksik 
ve hatalı olduğu tespit edilmiş ve böylece 
149 anket formu değerlendirilmeye alınmış-
tır. Değerlendirmeye alınan anketleri cevap-
layanların 81’i kadın, 68’i ise erkek öğrenci-
dir. Anketin Güvenilirlik Analizi sonuçlarına 
göre Cronbach’s Alfa katsayısı (,953) ile yük-
sek derecede güvenilir çıkmıştır. Literatürde 
Cronbach’s Alfa katsayısının ,60’dan yük-
sek olması güvenilir olarak kabul edilebilir. 
Buna göre bu araştırmanın güvenilirliğinin 
çok yüksek olduğu söylenebilir Ankette öğ-
rencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyle-
rini ölçebilmek için, Aylin Tutkun Ünal ve 

Levent Deniz’in “Route Educational and So-
cial Science Journal” dergisinde yayınlanan 
“Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya 
Bağımlılığının İncelenmesi (2016)” başlıklı 
makalesindeki 41 sorudan oluşan likert ölçek-
li “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kulla-
nılmıştır. Likert ölçekli sorular (1-Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Ka-
tılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum 
ve 5-Kesinlikle Katılıyorum) şeklindedir. Bu 
ölçeğe göre; alınabilecek en düşük puan 41, 
en yüksek puan ise 205’tir. En yüksek pua-
nın en düşük puandan çıkartılması sonucunda 
elde edilen aralık uzunluğu, ölçme aracı 5’li 
derecelendirildiğinden dolayı 5’e bölünerek 
aralık katsayıları elde edilmiştir. Buna göre, 
ölçeğin geneli ve için belirlenen aralıklar aşa-
ğıdaki tabloda gösterilmiştir (Ünal ve Deniz, 
2016: 160)

Tablo 1. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-
ne Göre Bağımlılık Seviyeleri

Bağımlılık Seviyesi SMBÖ (Toplam)

Bağımlılık Yok 41-73

Az Bağımlı 74-106

Orta Bağımlı 107-139

Yüksek Bağımlı 140-172

Çok Yüksek Bağımlı 173-205

*Ünal ve Deniz, 2016: 161

Tablo 1.’deki bağımlılık seviyesi aralıklarına 
göre ankete katılan öğrencilerin aldıkları top-
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lam puanlar neticesinde 6’sı erkek 4’ü kadın 
toplamda 10 yüksek ve çok yüksek sosyal 
medya bağımlısı öğrenci nitel araştırmaya 
katılmaları için tespit edilmiştir.

Nitel araştırmalar bir olay, olgu ya da durumu 
bağlı oldukları ve içinde yer aldıkları doğal 
görünümleriyle betimleyebilmek için metin 
ve görüşmelerden elde ettiği verilerden an-
lamlı bir yapı oluşturma diğer bir ifadeyle bir 
kuram oluşturma (grounded theory) sürecidir 
(İslamoğlu, 2011: 186). Nitel araştırmalarda 
geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak yeri-
ne ele alınan olay ya da duruma ait ilişkilerin 
derinlemesine anlaşılması amaçlanmaktadır 
(Patton, 2002: 14). 

Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri 
olan mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat-
larda standartlaştırılmış forma çoğunlukla 
sadık kalınmıştır. Mülakat formlarında yarı 
yapılandırılmış mülakat soruları on üç ve 
on altı (13-16) arasında değişkenlik göster-
miştir. Uygulanan mülakat formları bir nitel 
araştırma uzmanı tarafından tekrar gözden 

geçirilmiş ve fazlalık ve birbirini tekrarlayan 
temaların çıkarılması sonucunda son şekli ve-
rilmiştir. Bunun yanında mülakat formlarında 
genelden özele giden bir soru şeması takip 
edilmeye çalışılmıştır. 

Örneklem olarak belirlenen yüksek ve çok 
yüksek sosyal medya bağımlısı 10 öğrenciyle 
(6 Erkek ve 4 Kadın) yapılan 30-90 dakikalık 
yarı-yapılandırılmış görüşmelerin ses kaydı 
alınmıştır. Dökümleri yapılan veriler her bir 
görüşmeci tarafından gözden geçirilerek doğ-
rulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi sırasın-
da, katılımcıların gerçek isimleri araştırma-
nın etik kuralları çerçevesinde gizli tutulmuş 
ve her bir katılımcıya cinsiyetleri dikkate 
alınarak erkek katılımcılar E1, E2, E3… şek-
linde, kadın    katılımcılar ise KI, K2, K3…. 
şeklinde ayrı bir takma isim verilmiştir.

BULGULAR

Bu çalışmada, yarı yapılandırılmış derinle-
mesine görüşmelerden elde edilen bulgular, 
belli başlıklar altında sunulmuştur. 
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Şekil 1. Tema ve Alt Temaları Kapsayan Model

Şekil 1’de özetlendiği gibi araştırmanın so-
nucunda aşırı sosyal medya kullanımı, sos-
yal medya araçları, sosyal medya kullanım 
amaçları ve sosyal medyaya erişim engeli 
(Fomo ve Nomofobi) olmak üzere 4 ana tema 
ortaya çıkmıştır. Aşırı sosyal medya kulla-
nımı adlı temanın altında vakit kaybı, içine 
kapanıklık, benlik saygısı, duygu durum de-
ğişikliği ve tatminsizlik; sosyal medya araç-
ları ana temanın altında Youtube, Facebook, 
Instagram ve Twitter; sosyal medya kullanım 
amaçları ana temasının altında içerik paylaş-
mak, beğenmek, sosyalleşmek, öne çıkan fo-
toğraf ve videoları görmek, iş ilanlarını takip 
etmek, haber okumak, arkadaş paylaşımlarını 
takip etmek; sosyal medyaya erişim engeli 
(Fomo ve Nomofobi) ana temasının altın-
da ise umutsuz, değersiz, depresif, eksiklik, 

sosyal ankisiyete,  endişe, yalnızlık, gündemi 
kaçırma korkusu, çaresiz, sıkıntı alt temaları 
ortaya çıkmıştır

Sosyal Medya Araçları

Katılımcılara, ilk olarak, “Hangi sosyal med-
ya araçlarını kullanıyorsunuz?” sorusu yö-
neltilmiştir. Bu soru, sosyal medya bağım-
lısı gençlerin hangi sosyal medya araçlarını 
tercih ettiklerini ortaya koymak açısından 
önemli görülmüştür.  Katılımcılar en çok Yo-
uTube, Facebook, Instagram ve Twitter araç-
larını kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Sosyal Medya Kullanım Amaçları 

İkinci olarak katılımcılara “Hangi amaçlar-
la sosyal medyayı kullanıyorsunuz?” soru-
su yöneltilmiştir. Katılımcılardan E2, “İlk 
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önceleri Facebook’tan bakıyordum. Son-
ra Facebook’ta birçok kez haberlerin kötü 
olduğunu gördüm. Kötü olduğunu derken 
yani herkes farklı içerikler yani yalan yan-
lış gerçekçi olmayan haberler paylaşıyordu. 
Instagram’da iyi ve gerçekçi haberler gör-
düm birkaç tane. Bu yüzden Instagramı sü-
rekli haberleri takip etmek ve fotoğraf amaçlı 
kullanıyorum…” şeklinde ifade ederken, K3 
“…genellikle arkadaşlarımın paylaştıklarına 
bakmak için, bilgi paylaşımı için, mesajlaşma 
ve arkadaşlarımla iletişime geçme amacıyla 
kullanıyorum.” şeklinde ifade etmiştir. 

Aşırı Sosyal Medya Kullanımı

Katılımcıların aşırı sosyal medya kullanı-
mı konusundaki fikirlerini öğrenebilmek 
için “Sosyal medyayı uzun süre kullanmak 
günlük yaşamı olumlu yada olumsuz etkiler 
mi?” sorusunu yönetmenin gerekli olduğu 
düşünülmüştür. Katılımcılardan E1 “sosyal 
medyada çok fazla vakit geçirdiğim için ders 
çalışmamda, ödevlerim yapmamda aksilikler 
ve engellemeler oluyor. İnsanlarla yüz yüze 
iletişimin verdiği sıcak ve samimi ilişkiyi 
kuramıyorum.” şeklinde ifade ederken, K4 
“En büyük olumsuzluğu zamanımı çok faz-
la çalıyor. Yüz yüze iletişimi olumsuz etki-
liyor. Kimseyle konuşmuyorsun, Örneğin 
yurtta bir odadayken bile hepimiz elimizde 
cep telefonu sosyal medyadayız. 4 kişi kalı-
yoruz. Çok fazla konuşmuyoruz. İşte beraber 
yemeğe giderken falan ancak konuşuyoruz.” 

Katılımcılardan K1 “Çok takılı kaldığımı dü-
şünüyorum sosyal medyada. Günlük yaşam-
da sosyal medyanın engellediği durumlarda 
olabiliyor. Örneğin, arkadaşımla oturacağım 
vakit geçireceğim ama bir fotoğraf görüyor-
sun ya da bir fotoğraf paylaşıyorsun. Ona 
bakma isteği duyuyorum. O zaman da kar-
şımdaki insana saygısızlık olduğunu düşünü-
yorum. Aynı zamanda diğer sosyal aktivite-
lerime zaman ayırmada da sosyal medyanın 
engel oluşturduğunu düşünüyorum.” şeklinde 
yanıt vermiştir. E7 de “..Dışarı çıkmıyorum 
sosyalliğimi etkiliyor. Ailem aradığında oyun 
oynadığım için onlara bakamıyorum, geri dö-
nemiyorum.” şeklindeki ifadesiyle aşırı sos-
yal medya kullanımının bireyleri yalnızlaş-
tırdığına dikkat çekmektedir. 10 katılımcıya 
yöneltilen soruya verilen yanıtlar içerisinde 
aşırı sosyal medya kullanımının olumlu oldu-
ğunu içeren ifadelere rastlanılmamıştır.

Sosyal Medyaya Erişim Engeli 

Bireyler, akıllı telefonlara ve sosyal medya 
uygulamalarına erişememenin korku ve en-
dişesine kapılabilmektedirler. Böyle durum-
larda bireyler mobil telefonuna erişememe-
nin sonucu olarak nomofobi denilen sorunla 
karşılaşmakladırlar (Gezgin vd. 2017: 4). 
Bu nedenle katılımcılara “Sosyal medyaya 
erişim engellendiğinde, telefonun şarjı bitti-
ğinde, wifi bağlantısı kesildiğinde yani tüm 
sosyal medya hesaplarına erişilemediğini 
varsayalım. Nasıl hissedersiniz duygu duru-
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munuz ne olur?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 
Katılımcılardan E3 “Hayatımı bitmiş hisse-
derim. Kendimi bitmiş ve çok kötü hissede-
rim. Bunun dışında gündemden haber bilgi 
alamama korkusu endişesi yaşarım. Ne olup 
ne bitiyor. Bunları her zaman bilmek isterim. 
Bir yelerden bilgi almak isterim, uğraşırım. 
Ne yaparım gazete alırım. Gazete okurum. 
Sosyal medyadan haber bilgi ediğindim için 
artık gazete de almıyorum.” diyerek katılım-
cının başkalarının yaşayabileceği deneyimler 
ve günlük aktiviteler hakkında habersiz kal-
ma konusunda endişe yaşadığı sonucuna ula-
şılmıştır. Katılımcılardan K2 “Bu durumlarda 
bir tedirgin oluyorum. Bu hisse kapılıyorum. 
Hiçbir şekilde sosyal medyaya erişemezsem 
uyurum. Hiçbir şey yapamam. Mutsuz olu-
rum, panik halinde olurum.” yanıtını verir-
ken, katılımcılardan E6 da “Kendimi boşluğu 
düştüğümü hissederim. Hani insan sevgilisin-
den ayrılır boşluğu düşer ya onun gibi bir şey. 
Sosyal medyaya fazla bağlandığım için daha 
doğrusu bağımlısı 

olduğum için takip ettiğim izlediğim şeyler-
le bağım kopmuş oluyor. Alışmışız ya artık. 
Hafiften bir depresif duygusuna kapılıyorum. 
Can sıkıntısı oluyor.” Diyerek sosyal medya-
yı kullanamadığı zaman yaşadığı duygu du-
rumunun kötüye gittiğini ifade etmektedir.

SONUÇ

İnternet bağımlılığı ya da sosyal medya ba-
ğımlılığı bireylerde bir takım rahatsızlıkları 

tetikleyebilmektedir. Bu çalışmada araştırma-
ya katılan sosyal medya bağımlısı gençlerde, 
internet, akıllı telefon ve sosyal medya araç-
larından mahrum kaldıklarında kaygı, endişe, 
stres, depresyon, yalnızlık ve sosyal ortamlar-
dan uzak durma gibi duygusal ve davranışsal 
rahatsızlıkların oluşabileceği tespit edilmiştir. 
Literatürde bu sonuçlara benzer çalışmalar da 
mevcuttur.

Andreassen ve arkadaşlarının (2012) ge-
liştirdiği Facebook bağımlılık ölçeğinde, 
Facebook’un yasaklanması halinde kulla-
nıcılarda bazı yoksunluk etkilerinin görüle-
bileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada da,  
Facebook’a bağımlı bireylerde internet eri-
şiminin olmadığı durumlarda sinirlenme, en-
dişe, uyku ve yemek düzeninde bozukluk ve 
korku gibi depresyon belirtileri benzer sonuç-
ların görülebileceği vurgulanmaktadır. Aynı 
zamanda Goswami ve Sing’e göre (2016: 
37) kullanıcılarda; çevrimdışı durumdayken 
kaygı düzeyinin artması, çevrimiçi kullanım 
düzeyini gizlemek veya yalanlamak, gerçek 
hayattaki bazı işlevlerin bozulması ve dep-
resyon gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.  
İnternet bağımlılığının bir neticesi olarak; 
sosyal ilişkilerin, iş ve uyku düzeninin bozul-
ması ve bireyin düşünme yeteneğinin zarar 
görmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

Nomofobi konusunda yapılmış araştırmalara 
bakıldığında öğrenciler, gençler ve ergenler 
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Hoş-
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gör vd., 2017: 578). Üniversite öğrencilerinin 
nomofobi düzeyinin akademik başarıya olan 
etkisini ölçmeyi amaçlayan bir araştırmada  
(Erdem vd., 2016), araştırmaya katılan 312 
öğrencinin %55’inin nomofobik olduğu ve 
günlük ortalama 6,43 saat akıllı telefonda za-
man geçirdikleri belirtilmiştir. Ayrıca araştır-
mada öğrencilerin nomofobik olma seviyesi 
ile günlük akıllı telefon kullanım sürelerinin 
pozitif yönlü, akademik başarılarının ise ne-
gatif yönde bir ilişkide olduğu görülmüştür. 
Gezgin ve arkadaşlarının (2017) sosyal ağ 
kullanıcılarının nomofobi düzeylerini çeşit-
li faktörler açısından inceledikleri bir diğer 
araştırmada ise sosyal ağ kullanıcılarının 
akıllı telefonu kontrol etme sıklığı ve mobil 
internet kullanım süresi arttıkça nomofobi 
düzeyinin de arttığı gözlemlenmiştir. Sosyal 
medyada geçirilen süre arttıkça sosyal medya 
bağımlılığının da arttığını söylemek müm-
kündür. Örneğin, Türkiye’de gençlerin sosyal 
medya bağımlılık düzeylerini tespit etmek 
amacıyla yapılan başka bir araştırmada ise, 
internette geçirilen günlük süre ve gençlerin 
profillerini ziyaret etme sıklığı arttıkça sosyal 
medya bağımlılık düzeyinin de arttığı görül-
müştür (Kırık vd., 2015: 109).

Bu araştırmaya katılan hem kadın hem de 
erkek öğrencilerin “Nomofobik ve Fomo” 
özelliğine sahip oldukları görülmüştür. Bazı 
katılımcılar, özellikle sosyal medyaya erişim 
engellendiği zamanlarda, gündem dışında bı-

rakılma kaygısı yaşadıklarını ifade etmişler-
dir. Bireylerin sosyal medyayı kullanamadık-
larında sinirlilik, kaygı vb. duyguların kötüye 
doğru gittiğini dile getirmek yanlış olmaya-
caktır.

Ayrıca gençlerde, aşırı sosyal medya kullanı-
mı sonucunda vakit kaybı, içine kapanmak, 
benlik saygısı, duygu durum değişikliği ve 
tatminsizlik gibi duygusal ve davranışsal ra-
hatsızlarında oluşabileceği de bu araştırma 
sonucunda görülmektedir.

Araştırmada dikkate değer diğer bir sonuç 
ta, sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu ve 
yalnızlık durumlarının hem aşırı sosyal med-
ya kullanımı hem de sosyal medyaya erişim 
engeli sonucunda ortaya çıkan duygusal ve 
davranışsal rahatsızlar olarak görüldüğüdür. 
Başka bir deyişle,  bazı bağımlı bireyler aşırı 
sosyal medya kullanımında yalnızlık ve sos-
yal kaygı bozukluğu yaşadığını ifade ederken 
sosyal medyaya erişemediği durumlarda da 
aynı duygu ve davranışları içerisinde olduk-
larını belirtmişlerdir. 

Bazı durumlarda sosyal medya stres, yal-
nızlık, depresyon ve kaygı gibi psikolojik 
rahatsızlıkların hafifletilmesi için kullanılan 
bir mecra olarak görülse de aşırı kullanım 
durumlarında kullanıcılarda bağımlı olma ve 
buna bağlı olarak psikolojik ve davranışsal 
rahatsızlıklar da görülebilir. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 434 K: 480
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

201

Son olarak araştırmaya katılan sosyal med-
ya bağımlısı gençlerin en sık kullandıkları 
sosyal medya araçları Youtube, Facebook, 
Instagram ve Twitter’dır. Sosyal medya kul-
lanım amaçları ise; içerik paylaşmak, beğe-
nilmek, sosyalleşmek, öne çıkan fotoğraf ve 
videoları görmek, iş ilanlarını takip etmek, 
haber okumak ve arkadaş paylaşımlarını ta-
kip etmek olarak bu araştırmada görülmüştür.

Günümüzde sosyal medya araçları giderek 
daha fazla popüler hale geldiğinden farklı 
demografik özelliklere sahip her yaştan kişi 
interneti ve sosyal medyayı kullanmaktadır. 
Dolayısıyla bu çalışmaya benzer araştırma-
lar,  farklı yaş, eğitim, meslek, topluluk vb. 
özelliklere sahip kullanıcıları hedefleyerek 
yapılabilir. Ortaya çıkan sonuçlar birbiriyle 
karşılaştırılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today, the internet, social media and mobile technologies have become part of 
our daily lives. Social media has become the focus of interest for anyone who can use compu-
ters, tablets and smartphones as much as they can (Hazar, 2011: 153). These tools are not only 
a good source of information, but also they have turned out to be sources for social interactions, 
games, entertainment, and so on. they have become a good reference for other purposes. People 
tend to  to enjoy nature,  spend leisure time and be knowledgeable. As a result, the use of the 
internet and social media is increasing (Singh and Barmola, 2015: 98). Using social media like 
mobile phones, smartphones, tablets and these tools makes life easier, but it can also cause ad-
verse effects such as addiction and unrest. (Adnan and Gezgin, 2016: 143). This study first cla-
rified the subject of internet and social media addiction after showing some research data on the 
use of social media in Turkey. In the final part of the study, the findings and conclusions of the 
semi-structured interviews with young people determined to be social media addicts at high and 
very high levels are explained. Aim: The aim of this study is to determine the emotional and 
behavioral disturbances seen by young people who are addicted to social media by finding out 
what they think about depression and what they think is when their access to internet and social 
media is restricted or abolished. The main question of this research is “What are the feelings 
and thoughts of young people who are addicted to social media at a high level when their access 
to social media is restricted or abolished”. The survey also looks for answers for questions like 
what social media tools they use most often, what are their aims in using social media and what 
are their thoughts about using excessive social media. Method Mixed method (quantitative and 
qualitative method) was used in the research and the research consists of two parts. SPSS 23 
for quantitative analysis and NVivo 10 for qualitative analysis were used. First, a questionnaire 
of 160 students from Gumushane University Faculty of Communication was implemented to 
identify the social media addicts. 11 questionnaires were found to be incomplete and incorrect, 
thus 149 questionnaires were taken into consideration. Of the respondents who answered the 
questionnaire, 81 were women and 68 were male students. In order to determine students’ level 
of addiction, a Likert-scale called “ “Social Media Addiction Scale” consisting of 41 questi-
ons and available in the article called “The Investigation of Social Media Addiction Among 
University Students (2016)” by Aylin Tutkun Ünal and Levent Deniz which was published in 
“Route Educational and Social Science Journal” magazine was used. According to this scale; 
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the lowest possible score is 41 and the highest score is 205. The range coefficients are obtained 
by dividing the range length obtained as a result of subtracting the highest score from the lowest 
score since the scale was graded to 5. The range coefficients are shown in Table 1. According 
to the obtained range coefficients, a total of 10 students, 6 of whom are male and 4 of which are 
very high dependent, have been identified. An interview technique, one of the qualitative rese-
arch techniques, was used in the study. Interviews have been created mostly by sticking to the 
standardized form. Semi-structured interview questions in the interview forms varied between 
thirteen and sixteen (13-16). The interview forms used were re-audited by a qualitative research 
specialist and the final form was given as a result of the extraction of redundant and recurring 
themes. In addition, it has been tried to follow a questionnaire scheme in the interview forms 
which is constructed from general to specific ones. 30-90 minute semi-structured interviews 
with 10 high and very high social media addicted students (6 males and 4 females) determined 
as a sample was recorded. Conclusions were verified by observing each interviewer’s data. 
During the analysis of the data, the participants’ real names were kept confidential on the basis 
of the ethical rules of the research, and each participant was given a nickname of male partici-
pants M1, M2, M3 ... with a consideration of their gender and female participants F1, F2, F3 ... 
Finding and Result: : In this study, four major themes emerged: excessive social media use, 
social media tools, social media usage and social media access (Fomo and Nomofobi) for the 
detection of semi-structured in-depth interviews. Under the theme of excessive use of social 
media, time loss, introversion, self-esteem, mood change and dissatisfaction; under the main 
theme of social media tools Youtube, Facebook, Instagram and Twitter; under the theme of the 
aims of using social media, sharing content, enjoy, socialization, seeing outstanding photos and 
videos, following job advertisements, reading news, following friends’ were found. As for the 
main theme of restriction to access to social media (Fomo and Nomofobi).some sub-themes 
like the desperate, depressive, deprived, social anxiety, fear, loneliness, fear of missing the 
agenda, helplessness, and distress were revealed. In this study, it was determined that emotional 
and behavioral disturbances such as anxiety, stress, depression, loneliness and avoidance from 
the social environment could occur in social media addicted young people who participated 
in the present research, when they are deprived of the internet, smart phone or social media 
tools. It was observed that both male and female students who participated in this research had 
“Nomophobic and Fomo” characteristics. Some participants stated that they were experiencing 
anxiety about being excluded from the agenda, especially when access to social media was obs-
tructed. It will not be wrong to say that the feelings like nervousness, anxiety, and so on have 
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gone badly when individuals can not use social media . It is also seen in this research that young 
people may experience emotional and behavioral disturbances such as loss of time, closure, 
self-esteem, mood swings and dissatisfaction as a result of excessive social media use. Another 
noteworthy result in the study is social anxiety and loneliness as both emotional and behavioral 
disturbances resulting from excessive use of social media and obstructed access to social media. 
Finally, the social media tools most commonly used by social media addicted youths are You-
tube, Facebook, Instagram and Twitter. When it comes to the aims of using social media it was 
seen in the current study that they are sharing content, liking, socializing, seeing outstanding 
photos and videos, following job advertisements, reading news and following friends’ shares.
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Öz: Amaç: “Sessiz Sinemadan Universal Stüdyolarına 
İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalışmanın amacı, 
18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan sinema sektörü 
içerisinde korku türünün başlangıç ve gelişim sürecini 
örnekler üzerinden araştırarak kapsamlı bir tarihsel süreç 
araştırması gerçekleştirmektir. Kapsam: Çalışmanın kap-
samı 1895 yılında Lumiere Kardeşler tarafından çekilen 
ve tarihteki ilk korku filmi olarak sayılan “L’Arrivée 
d’un Train en Gare de Ciotat” (Trenin Gara Girişi, 1895) 
filminden, Universal Stüdyoları’nda George Waggner 
tarafından çekilen “The Wolf Man” (Kurt Adam, 1941) 
filmine kadarki süreçte Avrupa ve Amerika’da çekilen 
önemli korku filmlerinin kronolojik olarak dönemlere 
ayrılarak araştırılması ile oluşturulmuştur. Yöntem: Bir 
araştırma çalışması olan “Sessiz Sinemadan Universal 
Stüdyolarına İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalış-
mada kullanılan ve adı geçen gerekli filmlere ulaşabilmek 
için internet ortamından faydalanılmıştır. Görsel literatür 
taraması süreci http://www.youtube.com internet sitesi 
aracılığı ile yapılmış olup örnek olarak seçilen filmlerin 
ekran görüntülerine bu site üzerinden ulaşılmıştır. Tarihsel 
dönemlerin incelendiği bölümlerde ise literatür taramasın-
dan faydalanılmıştır. Sonuç: Çalışmanın sonucunda elde 
edilen bulgular, korku türünün sinemanın tarihsel süreci 
içerisinde sosyal, teknolojik ve kültürel bağlamlar dahi-
linde nasıl gelişme gösterdiğinin ve sunulduğunun örnek 
filmler üzerinden açıklanmasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Korku Sineması, Sessiz Sinema, 
Dışavurumcu Alman Sineması, Amerikan Sineması, Uni-
versal Stüdyoları

Abstract: Aim: The purpose of this work, titled “History 
of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To 
Universal Studios”, is to carry out a comprehensive his-
torical process research by investigating the beginning 
and development process of the horror class in the cinema 
sector which has started to develop since the 18th century. 
Scope: The scope of this study starts from the film named 
“L’Arrivée d’un Train d’en Gare de Ciotat” (1895) (The 
Arrival of a Train to the Station), made by the Lumiere 
Brothers which is considered the first horror film in his-
tory and ends with the film named The Wolf Man (1941) 
made by George Waggner at Universal Studios, within 
the process of filming in Europe and America chronolo-
gically important horror films were created by separating 
the period. Method: In order to reach the necessary films 
mentioned in this research work called “History of Early 
Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal 
Studios”, internet was used. The process of scanning the 
visual literature has been done through the website http://
www.youtube.com and screen shots of selected movies 
have been accessed through this site. In the sections whe-
re historical periods were examined, the literature was 
utilized. Results: The findings of the study include the 
way the fearsome cinema has evolved in the social, tech-
nological and cultural contexts of the cinematic process 
in the historical process, and how it is presented through 
sample films.

Key Words: Horror Cinema, Silent Cinema, Expressive 
German Cinema, American Cinema, Universal Studios
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GİRİŞ

Sinema ile sinemada korku türünün ortaya 
çıkışı eş zamanlı olmakla birlikte, ilk yapı-
lan film gösterimlerindeki amacın izleyiciyi 
korkutmak olmadığı ancak izleyicinin büyük 
bir ekranda hareketli bir görüntü ile ilk defa 
karşılaşması üzerine korktuğu bilinmektedir. 
“Sessiz Sinemadan Universal Stüdyolarına 
İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalış-
mada, sinema tarihi paralelinde korku türü-
nün sektör içerisinde nasıl oluştuğu ve geliş-
tiği incelenecektir. Çalışma; “Sessiz Sinema 
Dönemi”, “Avrupa ve Dışavurumcu (Eks-
presyonist) Alman Sineması” ve “Amerikan 
Sineması ve Universal Stüdyoları” olarak üç 
ayrı başlık altında oluşturulmuştur. Bu bağ-
lamda 18. ve 19. yüzyılda “Büyülü Fener” 
ile yapılan “phantasmagoria” gösterilerinin 
korku sinemasının temellerini attığını söyle-
mek mümkündür. Belçikalı fizikçi Étienne-
Gaspard Robertson’un ürettiği “fantascope” 
isimli alet ile Paris’te birçok gösteri yapılmış 
ve dönemde çok ilgi görmüştür. “Phantas-
magoria” gösterilerinin ardından özellikle 
Avrupa’da yaşanan siyasi, toplumsal ve tek-
nolojik gelişmelerin ışığında 1895 yılına ka-
dar sinema sektöründe birçok gelişme görül-
müştür. 

Louis Lumiere tarafından çekilen ve sinema 
tarihinin ilk filmi olarak sayılan “Sortie de 
l’Usine Lumiere a Lyon” (Lyon’daki Lumiere 
Fabrikası’ndan Çıkış, 1895) filminin ardından 

aynı yıl çekilen (Teksoy, 2005: 31) “L’Arrivée 
d’un Train en Gare de Ciotat” (Trenin Gara 
Girişi) filmi, izleyenlerin çok fazla korkma-
sına sebep olmuştur (Abisel, 1999: 137). Her 
ne kadar bir tür filmi olmayıp korkutma ama-
cı gütmüyor olsa da, bu yönüyle “L’Arrivée 
d’un Train en Gare de Ciotat” (Trenin Gara 
Girişi, 1895) filmini sinema tarihinin ilk kor-
ku filmi olarak saymak mümkündür. George 
Mélies’in sinema aygıtının farklı özelliklerini 
keşfetmesi ile birlikte birçok farklı fantastik 
kısa film yaptığı bilinmektedir. Melies tara-
fından 1896 yılında çekilen “Le Manoir du 
Diable” (Şeytanın Şatosu) korku sinema ta-
rihinin ilk tür filmi olarak kabul edilmektedir 
(Akbulut, 2012: 11). 

1920’li yıllarda Fransız Sürrealist (Gerçe-
küstücü) sinemacıların eserlerinde şiddet ve 
saldırganlığa yer vermeleri (Abisel, 1999: 
139) ile Avrupa’da korku sineması bir tür ola-
rak tanınmaya başlanmıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’nın etkisinin sinemaya yansıdığı dö-
nemde özellikle savaştan mağlup olarak çıkan 
Almanya’nın sanatına gözle görülür biçimde 
yansıyan bir akım olan “Ekspresyonizm” (Dı-
şavurumculuk) Alman Korku Sineması’nın 
ortaya çıkışının temelini atmıştır. Duygular ve 
iç dünyanın yansıtılmasına dayanan bir sanat 
akımı olarak ortaya çıkan “Ekspresyonizm” 
(Dışavurumculuk) başta resim, tiyatro, müzik 
gibi alanlarda görülmüş hemen ardından da 
sinema sanatına yansıtılmıştır. Teksoy’a göre 
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“Ekspresyonizm” (Dışavurumculuk); sanat-
çının dış dünyanın izlenimlerini, doğadaki 
biçimlerin yansıtılmasını bir yana bırakarak, 
simgeler kullanarak, bireyin öz yaratıcılığını 
simgeleyen iç gerçekliğini dışa yansıtması-
dır. 19. yüzyıl gotik edebiyatının bir getirisi 
olarak seyircinin kendisini anti-kahraman-
la özdeşleştirmesine olanak sağlayan roman 
kahramanları da böylelikle sinemaya giriş 
yapmış, yıllar içerisinde birçok farklı uyarla-
manın çekileceği birer ikon haline dönüşmüş-
lerdir. 

Avrupa’da ortaya çıkan ve ana hatları oluş-
turulan bir tür olan korku sinemasının po-
pülerleşip literatüre yerleşmesi Amerika’da 
çekilen filmler sonrasında gerçekleşmiştir. 
1930’lu yıllarla birlikte Hollywood sinema-
sına dahil edilen ses, korku filmlerinin zirve-
ye çıkma nedenlerinden bir tanesi olmuştur. 
Universal Stüdyoları tarafından bu dönem 
içerisinde sinema tarihi içinde çok önemli yer 
tutan, günümüzde çok çeşitli uyarlamaları 
olan ve çoğunluğu gotik edebiyattan esinle-
nilmiş birçok film çekilmiştir. Gotik Korku 
Sineması’nın ilk örneklerinden olan 1931 
yapımlı Tod Browning tarafından çekilen 
“Dracula” (Drakula) filmi, Bram Stoker’ın 
romanından çok, romandan yola çıkılarak 
yazılmış olan Hamilton Deane ve John L. 
Balderston’un tiyatro oyununa dayanmak-
tadır. Mary Shelley’nin “Frankenstein or 
the Modern Prometheus” romanının tiyatro 

eserlerine uyarlanmasını takip eden süreçte, 
romandaki karakterlerin gücü ve hikaye akı-
şının sinemaya da uyarlanabilir olması, fark-
lı yıllar içerisinde Frankenstein hikayesinin 
birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde 
işlenmesine sebep olmuştur. Universal şirke-
tince Frankenstein ve Dracula temalı filmler 
dışında başka yaratıkların da kullanıldığı bir-
çok film çekilmiş, takip eden yıllar içerisinde 
popüler kültürün de etkisi ile bu yaratıkların 
postmodernist birer ikon haline dönüşmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır.

AMAÇ

“Sessiz Sinemadan Universal Stüdyolarına 
İlk Dönem Korku Sineması” isimli bu çalış-
manın amacı, 18. yüzyıldan itibaren gelişme-
ye başlayan sinema sektörü içerisinde korku 
türünün başlangıç ve gelişim sürecini örnek-
ler aracılığıyla irdeleyerek kapsamlı bir tarih-
sel süreç araştırması gerçekleştirmek ve 21. 
yy.’da sinema sektörü içerisinde çok önemli 
bir paya sahip olan korku türünün barındırdı-
ğı korku öğelerinin dayanak ve kaynaklarını 
bulmaya çalışmaktır. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamı 1895 yılında Lumiere 
Kardeşler tarafından çekilen ve tarihteki ilk 
korku filmi olarak sayılan “L’Arrivée d’un 
Train en Gare de Ciotat” (Trenin Gara Giri-
şi, 1895) filminden, Universal Stüdyoları’nda 
George Waggner tarafından çekilen “The 
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Wolf Man” (Kurt Adam, 1941) filmine ka-
darki süreçte Avrupa ve Amerika’da çekilen 
önemli korku filmlerinin kronolojik olarak 
dönemlere ayrılarak araştırılması ile oluştu-
rulmuştur. Ayrıca çalışmada incelenen korku 
filmleri için seçilen dönemler; Sessiz Sinema 
Dönemi, Avrupa ve Dışavurumcu Alman Si-
neması Dönemi, Amerikan Sineması ve Uni-
versal Stüdyoları Dönemi olarak belirlenmiş-
tir.

YÖNTEM

Çalışmada sözü edilen filmlerin korku türü-
ne katkılarını değerlendirebilmek amacıyla 
çalışmada kullanılan ve adı geçen gerekli 
filmlere ulaşabilmek için internet ortamından 
faydalanılmıştır. Görsel literatür taraması sü-
reci http://www.youtube.com internet sitesi 
aracılığı ile yapılmış olup örnek olarak seçi-
len filmlerin ekran görüntülerine de bu site 
üzerinden ulaşılmıştır. Tarihsel dönemlerin 
incelendiği bölümlerde ise literatür tarama-
sından faydalanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

1798 – 1941 yılları arasında gerçekleşen 
teknolojik, sosyal, kültürel değişimlerin et-
kisi ve ışığı ile çalışma; korku sinemasının 
başlangıcı olarak kabul edilen 18. yüzyılda 
yapılan “phantasmagoria” gösterilerinden, 
Hollywood Sinema sektöründe çok önemli 
bir yer tutan ve dönemi içerisinde adeta bir 
furya halinde çekilen yaratık filmlerine kadar 

olan dönem ile kısıtlandırılmıştır. Sözü edilen 
dönem içerisinde beyazperdeye yansımış ve 
korku sineması tarihinde dönüm noktası ola-
rak değerlendirilebilecek tüm filmler araştır-
maya dahil edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Araştırmanın temel problemi insanın doğum-
dan ölüme kadar tüm hayatı boyunca yaşa-
dığı, şiddeti değişiklik gösteren en yoğun 
duygulardan bir tanesi olan korkunun sinema 
sektörü içerisinde nasıl bir türe dönüştüğünün 
çıkış noktasını araştırmak ve ilk dönemden 
itibaren yaşanan sosyal, teknolojik ve kültü-
rel gelişmeler bağlamında nasıl bir değişim 
göstererek evrildiğini ortaya koymaktır.

BULGULAR

Araştırma bulguları, 1798 yılında düzenlen-
meye başlanan ve korku sinemasının temeli 
olarak sayılan “phantasmagoria” gösterile-
rinden başlanarak kronolojik ve coğrafik bir 
sıralama ile türe ait ilk çekilen filmden Ame-
rika Universal Stüdyoları’nca çekilen seri 
yaratık filmlerine kadarki olan sürecin ince-
lenmesi ile oluşturulmuştur. Araştırma kap-
samına dahil edilen dönemler üç ana başlıkta 
incelenmiştir.

SESSİZ SİNEMA DÖNEMİNDE KORKU 
SİNEMASI

18. yüzyıla damgasını vuran bir düşün ve ey-
lem biçimi olan aydınlanma çağında birçok 
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teknolojik gelişme ortaya çıkmıştır (Yaban, 
2016: 70). Bu gelişmeler ışığında, 18.  ve 19. 
yüzyılda “Büyülü Fener” ile yapılan “phan-
tasmagoria”1 gösterilerinin ortaya çıktığı ve 
korku sinemasının temellerini attığını söy-

lemek mümkündür (Bkz. Görsel 1). Belçi-
kalı fizikçi Étienne-Gaspard Robertson’un 
ürettiği “fantascope” isimli alet ile Paris’te 
birçok gösteri yapılmış ve dönemde çok ilgi 
görmüştür.

Görsel 1. “Phantasmagoria” Gösterisinin Resmedildiği Bir İllüstrasyon2

1798 yılında Paris’te “Pavillon de 
l’Echiquier”de düzenlediği ve oldukça ilgi 
gören gösteriler için 28 Mart 1798 tarihli 
“L’esprit des Lois” gazetesi şu açıklamayı 
yazmıştır: 12

1 Fantasmagorie, fantasmagoria, fantazmagoria. 
Işık vasıtası ile çeşitli görüntülerin yansıtılması 
esasına dayanan gösteri. Gösterinin etkisini 
arttırmak için duman, ses efektleri, çığlıklar, yarı-
saydam ekranlar, birçok ışık kaynağının aynı anda 
kullanılması gibi yöntemler denenmiştir.

2 https://mediartinnovation .files .wordpress .
c o m / 2 0 1 4 / 0 8 / 1 8 0 2 _ g a s p a r d - r o b i n s o n _
fantasmagorie_c.jpg, (E.T.: 11.11.2017).

Ölülerin canlandığını görmek isterseniz 
Robertson’a gidin. Onun ruhları nasıl çağır-
dığını, cehennemin Akheron Irmağı’ndan na-
sıl geçtiğini göreceksiniz. Robertson yanan 
bir meşalenin üstüne iki bardak kan, on iki 
damla nitrik asit döküp bir de “Journal des 
Hommes” gazetesi ekleyince, perdede yavaş 
yavaş kırmızı bereli, eli hançerli bir gölge be-
liriyor ve çok geçmeden bunun Marat olduğu-
nu anlıyoruz. Yakışıklı bir delikanlı sevgilisi-
nin görüntüsünü isteyince, perdede göğüsleri 
ortada, saçları dağınık ve gözleri delikanlıya 
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çevrili bir kadın görüyoruz. Seyircilerden biri 
Guillaume Tell’i isteyince, Robertson meşa-
lenin üstüne iki ok atıyor ve çok geçmeden 
perdede İsviçrelilerin özgürlük kahramanı 
beliriyor (Teksoy, 2005: 18).

Teksoy’un yaşadığı dönemin George Mélies’i 
olarak nitelendirdiği (2005: 18) Robertson’un 
“phantasmagoria” gösterilerinin sayıca art-
masının ardından özellikle Avrupa’da ya-
şanan siyasi, toplumsal ve teknolojik geliş-
melerin ışığında 1895 yılına kadar birçok 
gelişme görülür. 1895 yılında Louis Lumiere 
tarafından çekilen ve sinema tarihinin ilk fil-
mi olarak sayılan “Sortie de l’Usine Lumiere 
a Lyon” (Lyon’daki Lumiere Fabrikası’ndan 
Çıkış) filminin ardından aynı yıl çektikleri 
(Teksoy, 2005: 31) “L’Arrivée d’un Train en 
Gare de Ciotat” (Trenin Gara Girişi) izle-
yenlerin çok fazla korkmasına sebep olmuş-
tur (Abisel, 1999: 137). Film, her ne kadar iz-
leyicileri korkutmak için çekilmiş olmasa da, 
izleyicilerin ilk defa büyük bir ekranda hare-
ketli bir görüntü izlemiş olması bu korkunun 
kaynağını oluşturmaktadır.  Sözü edilen film 
bir tür filmi olmayıp korkutma amacı gütmü-
yor olsa dahi, izleyici üzerinde yarattığı etki 
sebebiyle sinema tarihinin ilk korku filmi 
olarak sayılabilir.

1800’lü yılların sonuna doğru kültürel özel-
liklerin de etkisiyle Kuzey Avrupa’da bilinen 
hayalet hikayeleri ve bazı tarihi olayları dra-
matize eden filmler sinemaya aktarılmıştır 

(Abisel, 1999: 138). Bu dönemin en bilinen 
filmlerinin başında 1895 yılında Alfred Clark 
tarafından çekilen ve Kraliçe Mary’nin ida-
mını anlatan “The Execution of Mary, Queen 
of Scots” (İskoç Kraliçesi Mary’nin İdamı) 
filmi vardır. 1903 yılında Edwin S. Porter ta-
rafından çekilen “The Great Train Robbery” 
(Büyük Tren Soygunu) filminin son sahne-
sinde kovboyun kameraya doğru ateş etmesi 
de izleyiciyi oldukça korkutmuştur (Abisel, 
1999: 137).

George Mélies’in sinema aygıtının fark-
lı özelliklerini keşfetmesi ile birlikte birçok 
farklı fantastik kısa film yaptığı bilinmekte-
dir. Mélies’in bu filmleri, bir yandan sinema-
nın kurmaca anlatılar için ne kadar elverişli 
olduğunu göstermiş, bir yandan da bilim ve 
kurmacanın bir araya gelmesi ile sinemada 
korku türünün ortaya çıkışındaki ilk örnekler 
olmuşlardır (Abisel, 1999: 138). Odell ve Le 
Blanc; Mélies için “sinemanın yanılsamaya 
yol açan fotoğraf ve özel efektler yaratma po-
tansiyelini fark eden bir illüzyonist, ‘créator 
du spectacle cinématographique’, büyük 
büyücü” tanımlamalarını yapmaktadırlar 
(2011: 52). Yönetmenliği Melies tarafından 
1896 yılında gerçekleştirilen “Le Manoir du 
Diable” (Şeytanın Şatosu) filmi korku sine-
ma tarihinin ilk tür filmi olarak kabul edil-
mektedir (Akbulut, 2012: 11). Toplamda üç 
dakika süren film, sadece tek kamera açısı 
ile çekilmiş olup bir yarasanın şatoya girip 
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Mephistopheles’e3 dönüşmesini anlatmakta-
dır.

“Le Manoir du Diable” (Şeytanın Şatosu, 
1896) filminin ardından Mélies, gövdesiz 
başını yere vuran adamın anlatıldığı “Un 
Homme de Tetes” (1898), iki şeytanın kadın-
ları kazana atarak ruh yarattığı “Le Chaud-
ron Infernal” (1903), boynu uzayabilen di-
rilmiş bir iskeletin gösterildiği “Le Monstre” 
(1903) ve küçük bir şeytanın bir odayı bir-
birine katmasının konu edildiği “Le Diablo 
Noir” (1905) filmlerini çekmiştir (Odell ve 
Le Blanc, 2011: 52). Sessiz dönem Fransız 
sinemasının en gözde korku ve fantastik film 
yönetmeni olan Louis Feuillade ise (Akbulut, 
2012: 43) anlatısal açıdan karmaşık ancak bir 
o kadar da başarılı bir dizi film yönetmiştir. 
Feuillade’ın yarattığı gerçeküstücü sinemasal 
anlatım Paris’te terör estiren ve bunu şiddeti 
gittikçe artan, şeytani ve detaylı planlarla ya-
pan karakterin hikayesinin anlatıldığı “Fan-
tomas” (Fantoma, 1903) filmi ile başlamıştır 
(Odell ve Le Blanc, 2011: 52). 1915 yılında 
ise sinemaya ilk defa kötü kadın karakterini 
“Les Vampires” (Vampirler) serisi ile getir-
miştir. Toplamda 12 filmden oluşan bu seri-
de, Musidora tarafından canlandırılan “Irma 
Vep” isimli karakter ve çetesi başroldedir. 
Feuillade’ın vampirleri, klasik siyah pele-

3 Goethe’nin “Faust” romanında geçen, Rönesans 
dönemi Hristiyan mitolojisinin başlıca 
şeytanlarından bir tanesi.

rin kostümleri içerisinde duvara tırmanan ip 
cambazları gibi, koşma, yer değiştirme, kor-
kutma eylemlerini adeta bir kareografi eşli-
ğinde dans eder gibi yavaş yavaş yapmakta-
dırlar. (Akbulut, 2012: 43-44). Gotik korku 
sinemasının sessiz dönemine ait en başarılı 
örneklerden bir tanesi de 1925 yapımlı Rupert 
Julian yönetmenliğinde çekilen “Phantom of 
the Opera” (Operadaki Hayalet) filmidir. Pa-
ris Operası’nda yaşayan bir hayaletin işlediği 
cinayetlerin konu edildiği film, 1929 yılında, 
müzik ve ses dublajı eklenerek tekrar gösteri-
me sunulmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında 
söylenebilir ki; korku sinemasının en önemli 
iki korku kaynağından bir tanesi olan “ses”in 
henüz sinema teknolojisinde kullanılmadığı 
“Sessiz Sinema” döneminde çekilen korku 
filmlerini tüm bu sürecin başlangıç noktası 
olarak kabul etmek mümkündür.

AVRUPA ve DIŞAVURUMCU (EKS-
PRESYONİST) ALMAN SİNEMASI

1920’li yıllarda Fransız Sürrealist (Gerçeküs-
tücü) sinemacıların eserlerinde şiddet ve sal-
dırganlığa yer vermeleri (Abisel, 1999: 139) 
ile Avrupa’da korku sineması bir tür olarak 
tanınmaya başlanmıştır. Edgar Allen Poe’nun 
aynı adlı öyküsünden uyarlanarak Jean Eps-
tein tarafından yönetmenliği gerçekleştiri-
len “Le Chute de la Maison Usher” (Usher 
Malikanesi’nin Çöküşü, 1928) filmi, döne-
min genel sinema anlayış yapısını yansıtacak 
biçimde seyirciyi korkutmak ve dehşete dü-
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şürmek amacı gütmemektedir.  Filmin amacı 
yazınsal bir eseri, hareketli görüntülerle ve bu 
görüntülerin el verdiği olanaklarla anlatmak 
ve görsel olarak değerlendirmektir (Scogna-
millo, 2006: 15).

İspanyol Gerçeküstücü Sineması’nın önemli 
eserlerinden bir tanesi, deneysel sinemanın 
ilk örneği olarak kabul edilen, Luis Bunuel 
ve Salvador Dali tarafından hazırlanan “Un 
Chien Andalou” (Bir Endülüs Köpeği, 1929) 
filmidir. Film aynı zamanda diğer Avrupa 
filmleri gibi uluslararası alanda başarı sağ-
lamamış olup dönemi içerisinde İspanya’nın 
tek korku filmi olarak kabul edilmiştir. Daha 
çok sanat piyasası içinde başarılı olan film 
betimsel ve psiko-cinsel açıdan rahatsız edici 
olarak nitelendirilmiştir (Odell ve Le Blanc, 
2011: 66). Ustura ile bir kadının gözünün ya-
rılmasının gösterildiği sahne ile açılan film, 
İspanyol ressam Dali ve yazar Bunuel’in rü-
yalarının birleşimi üzerine kurulan bir hika-
yeyi anlatmaktadır.

Korku türünün ortaya çıkışında Alman ses-
siz sinemasının getirdiği sosyolojik, siyasal 
ve toplumsal etkilerin rolü oldukça büyüktür. 
Karanlık, kasvetli bir atmosfer içinde işlenen 
kader, ölüm, bilinmeyen, “ben”in derinlikleri 
gibi kavramlara; despotlar, caniler, dahi suç-
lular ve sinema hileleriyle elde edilen esra-
rengiz güçlerin (Abisel, 1999: 139) eşlik etti-
ği filmler bu gelişmenin başrolündedir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın etkisinin sinemaya 
yansıdığı dönemde özellikle savaştan mağ-
lup olarak çıkan Almanya’nın sanatına göz-
le görülür biçimde yansıyan bir akım olan 
“Ekspresyonizm” (Dışavurumculuk) Alman 
Korku Sineması’nın ortaya çıkışının temeli-
ni atmıştır. Duygular ve iç dünyanın yansıtıl-
masına dayanan bir sanat akımı olarak ortaya 
çıkan “Ekspresyonizm” (Dışavurumculuk) 
başta resim, tiyatro, müzik gibi alanlarda 
görülmüş hemen ardından da sinema sana-
tına yansıtılmıştır. Teksoy’a göre “Ekspres-
yonizm” (Dışavurumculuk); sanatçının dış 
dünyanın izlenimlerini, doğadaki biçimlerin 
yansıtılmasını bir yana bırakarak, simgeler 
kullanarak, bireyin öz yaratıcılığını simgele-
yen iç gerçekliğini dışa yansıtmasıdır (2005: 
151). Scognamillo, Dışavurumcu Alman 
Sineması’nı şu şekilde betimlemektedir:

Birinci Dünya Savaşı ile doğmuş ve yaklaşık 
on yıl egemenliğini sürdürmüştür. Savaştan 
ve savaş sonrasından ortaya çıkan kuşkuları, 
tedirginlikleri ve eziklik ve dehşetleri kendi 
simgesel kurguları dahilinde değerlendirmiş-
tir. Gerçeğin görüntülerini zorlayan, gerçeğe 
gerçeküstücü anlamlar kazandıran, her tür 
perspektifi bozan, loşluklardan, karanlıklar-
dan, geometrik belirsizliklerden yararlanan 
bir sinema akımı, bir sanat anlayışıdır bu 
(1996: 70).

Dışavurumcu Alman Sineması’nın en çok 
dikkat çeken özellikleri arasında “gölgeli 
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ışıklandırma, gerçeküstü bir dekor, yapay rol 
yapma ve gerçek olmayan bu dünyada ge-
zinen kameranın aşırı üslubu” yer almakta-
dır. I. Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da 
fantastik ögeler içeren ve hayali yaratıklar-
la dolu olan üç adet film çekilmiştir: “Der 
Student Von Prag” (Prag’lı Öğrenci, 1913), 
“Der Golem” (Gulyabaniyim, 1915) ve “Ho-
munculus” (1916). Bu üç filmin ortak özel-
liği arkaik çalışma olmaları ve 1919-1930 
yılları arasında oluşan Dışavurumcu Alman 
Sineması’na öncülük etmeleridir (Biryıl-
dız, 1992: 235-237). Dönemin diğer önemli 
yapıtları arasında Fritz Lang’ın “Der Müde 
Tod” (Kader, 1921) filmi, Paul Leni’nin 
“Das Wachsfigurenkabinett” (Mumyalar 
Müzesi, 1923) filmi ve “Der Student Von 
Prag” (Prag’lı Öğrenci, 1913) filminin de 
yönetmeni olan Henrik Galeen’in “Alraune” 
(Kaderin Kızı, 1928) filmleri vardır (Akbulut, 
2012: 54).

Bir Ortaçağ hikayesi ve Yahudi efsanesi4 ışı-
ğında bir antikacının canlandırdığı “Golem” 
heykelinin, antikacının karısına aşık olma-
sını anlatan Ekspresyonist Alman Sineması 
ilk örneklerin olan “Der Golem” (Gulyaba-
niyim, 1915) filminin yönetmenleri Henrik 
Galeen ve Paul Wegener’dir. Wegener aynı 

4 Bölge insanlarını yok etmek üzere dirilen ve 
yalnızca korkunun gölgesindeki masumiyeti 
temsil eden en incinebilir çocuk tarafından 
sakinleştirilebilen heybetli bir yaratık hakkındaki 
efsane (Odell ve Le Blanc, 2011:59).

filmi 1920 yılında tekrar çekmiş ve bu kez 
daha büyük bir başarı elde etmiştir (Akbulut, 
2012: 13).

1919 yılında Robert Wiene tarafından çekilen 
ve Dışavurumcu Alman Sineması’nın başlan-
gıcı olarak sayılan “Das Cabinet des Dr. Ca-
ligari” (Doktor Caligari’nin Muayenehanesi, 
1919) filmi, bir akıl hastanesinin yöneticisi 
olan Dr. Caligari’nin, Cesare adlı bir genci 
hipnotize etmesi üzerine gelişen olayları konu 
etmektedir. Bu filmin ardından eleştirmenler, 
psikolojik konuları işleyen ve benzer konula-
rı ele alan filmleri anlatmak ve dışavurumcu 
biçimi tanımlamak için “Caligarism” terimi-
ni kullanmaya başlamışlardır (Abisel, 1989: 
82). Ayrıca Teksoy’a göre “Caligarism”; bir 
filmde dekorun öne geçerek belirleyici öğe 
olmasıdır (2005: 152). Görsel yapı ve içeriğin 
birbirleri ile sağladığı uyum; abartılı mak-
yajlar, rüya sahneleri, ışık-gölge oyunları ve 
garip set tasarımları ile kendisini göstermiş-
tir. “Das Cabinet des Dr. Caligari” (Doktor 
Caligari’nin Muayenehanesi, 1919) filminde 
tüm dekorlar hatta doğanın kendisi asimet-
rik bir görünüme sahiptir. Bu görselleştirme 
izleyicinin kendisini ekspresyonist bir tablo 
içinde hissetmesine sebep olmaktadır (Akbu-
lut, 2012: 54). Tümü stüdyoda çekilen ancak 
tıpkı resim yapar gibi bezler üzerine boyan-
mış dekor, seyircinin gerçeklikle olan bağının 
kopmasına sebep olmaktadır (Teksoy, 2005: 
153). Filmin görsel ve psikolojik etkilerini 
bugün bile özellikle Tim Burton filmlerin-
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de görmek mümkündür (Odell ve Le Blanc, 
2011: 59).

Akbulut’a göre; Almanlar, dışavurumculuk 
akımının sinemaya yansıması sonucunda 
ürettikleri filmlerle tüm dünyayı büyülemiş-
lerdir (2012: 13). 1922 yapımlı, “Nosferatu, 
Eine Symphonie des Grauens” (Nosferatu, 
Bir Dehşet Senfonisi, 1922) filmi bu dönemin 
başyapıtlarından bir tanesidir. Bu düşük büt-
çeli ancak etkileyici film; sürünen gölgeler, 
korkutucu makyajlar ve ölümün masalsı bir 
tonda kullanması ile sayısız korku filmine il-
ham vermiştir (Odell ve Le Blanc, 2011: 59). 
Frank W. Murnau yönetmenliğinde çekilen 
film, İrlandalı yazar Bram Stoker’ın 1897 
yılında yazmış olduğu “Dracula” romanının 
bir uyarlamasıdır. Bu film, “Dracula” hika-
yesinin ilk uyarlaması olarak kabul edilse de, 
1921 tarihli “Dracula Halala” isimli Macar 
yapımı kayıp bir film olduğu da bilinmektedir 
(Akbulut, 2012: 14). Telif haklarında yaşa-
nan sorunlar nedeniyle, Stoker’ın romanında 
ismi “Dracula” olarak geçen vampir, filmde 
“Nosferatu” adıyla kullanılmıştır. “Nosfera-
tu, Eine Symphonie des Grauens” (Nosfera-
tu, Bir Dehşet Senfonisi, 1922) filmi dışavu-
rumcu akımın başyapıtı olarak sayılsa da, Al-
bin Grau tarafından yapılan dekorlar oldukça 
gerçekçidir ve “Caligari”nin tersine filmin 
büyük bir bölümü stüdyo dışında çekilmiştir 
(Teksoy, 2005: 158). Filmin yaratmış olduğu 
gerilim ortamının da etkisiyle, günümüze ka-

dar gelen vampir temalı korku filmlerinin ilk 
adımı böylelikle atılmıştır.

19. yüzyıl gotik edebiyatının bir getirisi ola-
rak seyircinin kendisini anti-kahramanla öz-
deşleştirmesine olanak sağlayan roman kah-
ramanları da böylelikle sinemaya giriş yap-
mış, yıllar içerisinde birçok farklı uyarlama-
nın çekileceği korku filmlerinin birer ikonu 
haline dönüşmüşlerdir.

AMERİKAN SİNEMASI ve UNIVERSAL 
STÜDYOLARI

Avrupa’da ortaya çıkan ve ana hatları oluş-
turulan bir tür olan korku sinemasının popü-
lerleşip tam anlamıyla literatüre yerleşmesi 
Amerika’da çekilen filmler sonrasında ger-
çekleşmiştir. 

1930’lu yıllarla birlikte Hollywood sinema-
sına dahil edilen ses, korku filmlerinin zirve-
ye çıkma nedenlerinden bir tanesi olmuştur. 
Universal Stüdyoları tarafından bu dönem 
içerisinde sinema tarihi içinde çok önemli 
yer tutan, günümüzde uyarlamaları çekilen 
ve çoğunluğu gotik edebiyattan esinlenilmiş 
birçok film çekilmiştir. Sinema; şiir, roman, 
öykü, derleme, gezi yazısı, roman, röportaj 
gibi her türlü edebiyat öğesini kaynak olarak 
kullanabilme gücüne sahiptir ancak anlatım 
biçimi olarak edebiyat yazınsallığı ön plan-
da tutarken sinema görselliği kullanmaktadır 
(Yüce, 2005: 69). Görsel ve işitsel yönüyle 
diğer sanat dallarında ayrılan sinemanın re-
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sim, müzik, tiyatro ve edebiyat gibi sanat dal-
larının bileşkesi olduğu bilinmektedir (Kırık 
ve Arvas, 2015: 101). Görselliğin yorumlana-
rak sunulabilmesine farklı olanaklar sağlayan 
korku sinemasının da böylelikle en önemli 
kaynağının gotik edebiyat olduğunu söyle-
mek mümkündür. Gotik Korku Sineması’nın5 
ilk örneklerinden olan 1931 yapımlı Tod 
Browning tarafından çekilen “Dracula” 
(Drakula) filminin hikayesi, Bram Stoker’ın 
romanından çok, romandan yola çıkılarak 
yazılmış olan Hamilton Deane ve John L. 
Balderston’un tiyatro oyununa dayanmakta-
dır (Akbulut, 2012: 25).  Sinema ve edebiyat 
alanlarının her çağ ve dönemde ilgisini çeken 
vampir olgusunun kökeninin Aydınlanma 
Çağı ve 18. yüzyıla dayandığı söylenmek-
tedir. 1751 yılında Dom Augustin Calmet 
isimli bir papaz yazmış olduğu “Traité sur 
les Apparitions des Anges, des Demons et des 
Esprits” (Meleklerin, İblislerin ve Ruhların 
Ortaya Çıkışına Dair İnceleme) isimli kita-
bında vampirlerden bahsetmiştir. Her ne ka-
dar o dönemde vampir miti hakkında yazılan 
kaynaklar olsa da, bugünkü anlamıyla vampir 
algısını yaratmış üç adet gotik edebiyat ro-
manından bahsetmek mümkündür. Bu kitap-
lar; İngiliz yazar John William Polidori’nin 
“Vampir” (1819), İrlandalı yazar Sheridan 

5 Çoğunlukla roman ve mitolojik hikayelerden alınan 
mevcut korku canavarlarının veya yaratıkların 
uyarlandığı, klasik korku hikayelerine dayanan 
filmleri içeren tür (Cherry, 2014: 19).

Le Fanu’nun “Carmilla” (1871) ve Bram 
Stoker’ın “Dracula” (1897) kitaplarıdır (Ak-
bulut, 2012: 28-29).

Sheridan Le Fanu’nun “Carmilla” (1871) ki-
tabı, 1932’de Carl Theodor Dreyer yönetmen-
liğinde çekilen “Vampir” filmine, 1960’da 
Roger Vadim tarafından çekilen “Et Mouir de 
Plaisir” (Zevkten Ölmek) filmine ve 1970’de 
Jimmy Sangster tarafından çekilen “Lust of 
the Vampire” (Vampirin Şehveti) filmlerine 
esin kaynağı olmuştur. Vamp kadın ve fem-
me fatale kadın tiplemelerinin de öncüsü olan 
“Carmilla” sinemada işlenen dişi vampir 
şehveti ve lezbiyen vampir temalarının da çı-
kış noktasıdır (Akbulut, 2012: 29-30). 

Bram Stoker’ın “Dracula”sı ise kaynağını 
15. yüzyılda yaşayan Eflak Beyliği’nin prensi 
olan Vlad Dracul adındaki kontundan almış-
tır. Balkanlara kadar gelen Osmanlı askerle-
rinin kazıklara oturtması ile ünlenen kontun 
adı “Kazıklı Voyvoda” olarak tarihe geçmiş-
tir. Ancak Stoker’ın roman kahramanı Kont 
Dracula’nın bu karakterle bir ilişkisi yoktur; 
vampir olan bu karakter oldukça romantik, 
ince ve aynı zamanda da acımasızdır. 1932 
yılında Danimarkalı yönetmen Carl Theodor 
Dreyer tarafından çekilen “Vampyr” filmi, 
Tod Browning’in “Dracula” (1931) filmi-
nin hemen ardından gösterime girdiği için 
dönemi içerisinde çok ilgi çekmemiş olsa 
da, yıllar içerisinde korku sineması klasik-
leri içerisinde yerini almıştır. Sheridan Le 
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Fanu’nun “Carmilla” hikayesinin bir uyar-
laması olan filmde yönetmen hikaye anlat-
mak yerine, öyküye uygun atmosferi yarata-
rak, seyirciyi görüntülerle etkilemeyi tercih 
etmiştir (Akbulut, 2012: 34). 1936 yılında 
Lambert Hillyer’in yönetmenliğinde çekilen 
“Dracula’s Daughter” (Drakula’nın Kızı) ve 
1943 yılında Robert Sidmak’ın yönetmenli-
ğinde çekilen “Dracula’s Son” (Drakula’nın 
Oğlu) filmleri, “Dracula”nın sinemasal başa-
rısının ardından Universal tarafından çekilen 
iki devam filmidir.

Bram Stoker’ın “Dracula” eserinden günü-
müze kadar, korku filmleri içerisinde ya-
şatılan ve her filmde özellikleri, savunma 
biçimleri ve yaşam şartları daha da zengin-
leşen, ancak birincil özellikleri olan “kanla 
beslenme”yi koruyan (Demirci, 2006: 204) 
vampirler, daha sonraki yıllarda da seyirci 
karşısına, defalarca, farklı yönetmenlerce çe-
kilen filmlerde çıkacaktır. “Dracula”nın bu 
başarısı sadece devam filmlerinin çekilmesi-
ni sağlamamıştır. Yaratık filmlerinin çektiği 
ilginin farkında olan Universal şirketi aynı yıl 
içerisinde yeni bir projeye başlamıştır. Günü-
müzde halen uyarlamaları çekilen, ikonlaşan 
bir projenin temeli de böylelikle atılmış olur: 
“Frankenstein”.

Mary Shelley tarafından kaleme alınan ro-
man “Frankenstein ya da Modern Promet-
heus”, gotik edebiyatın başyapıtlarından bir 
tanesidir. 1818 yılında Büyük Britanya’da 

Fransızca olarak yayımlanan roman, 18. yüz-
yılda geçmekte, Kaptan Walton’ın kız kardeşi 
Margaret Saville’a yazdığı 17.. tarihli mek-
tuplarla başlamakta ve bitmektedir.

Shelley’nin “Frankenstein or the Modern 
Prometheus” romanının tiyatro eserlerine 
uyarlanmasını takip eden süreçte, romandaki 
karakterlerin gücü ve hikaye akışının sinema-
ya da uyarlanabilir olması, farklı yıllar içe-
risinde Frankenstein hikayesinin birçok sine-
ma filmi ve televizyon dizisinde işlenmesine 
sebep olmuştur. 

Türleri ve klişeleri, birden çok öykü üzerin-
de ve tek bir filmde birleştiren postmodern 
korku filmleri, aynı şekilde, tek bir vücut 
üzerinde iki cinsiyet, ve dahası, tek bir korku 
karakterinden yola çıkarak pek çok karakteri, 
aynı öykü dahilinde bir araya getirmişlerdir 
(Demirci, 2006: 36-37).

Mary Shelley’in romanının ilk sinema uyar-
laması Edison Stüdyoları’nca yapımcılığı 
gerçekleştirilen “Frankenstein” (1910) fil-
mi J. Searle Dawley tarafından yönetilmiştir. 
Romandan sinemaya uyarlanan ilk Frankens-
tein temalı filmde, günümüzde bilinen gör-
sel yapısından çok daha farklı bir “canavar” 
karakteri görmek mümkündür. Filmdeki “ca-
navar” karakterinin kambur bir sırtı, büyük 
gövdesi ve elleri, iri ayakları, dalgalı, uzun 
ve karışık saçları, eğri ağzı ve büyük gözleri 
olduğu, bu yönleriyle Shelley’in romanında-
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ki tasvire benzetilmek istendiğini söylemek 
mümkündür. Shelley’nin romanında Doktor 
Frankenstein yarattığı “canavar”ı şu şekilde 
betimlemiştir;

Kol ve bacakları orantılıydı, yüz hatlarını da 
gayet güzel seçmiştim güya. Ne güzeli! Yüce 
Tanrım! Sapsarı teni kaslarını ve altlarındaki 
damarları zar zor örtüyordu. Saçı parlak si-
yah ve dalgalıydı. Dişleri inci gibi beyazdı 
ama tüm bu özellikleri, göz çukurlarının kirli 
beyazıyla neredeyse tıpatıp aynı renkteki bu-
ğulu gözleri; buruş buruş çehresi ve kapkara 
dudaklarıyla dehşet bir tezat oluşturmaktan 
başka bir işe yaramıyordu (2015: 35).

Shelley’in romanından uyarlanarak çekilen 
ve bu serinin ilk uzun metrajlı film olarak ni-
telendirilebilecek olan “Frankenstein”ın yö-
netmeni ise James Whale’dir. Filmin kaynağı 
bir romandan ziyade, birkaç tiyatro oyunu 
ve sessiz film versiyonunun filtresinden ge-
çen ve “Der Golem” (Gulyabaniyim, 1915)6, 
“The Magician”dan (1926)7 (Kemp, 2014: 
92) ve “Metropolis” (1927)8, “Das Cabi-

6  http://www.imdb.com/title/tt0004026/
7  Bir büyücü ve simyacının hayatı yeniden 

yaratmak ve deneylerine devam etmek için bakire 
kanı aramasını konu edinen Rex Ingram tarafından 
yönetilen film 

  http://www.imdb.com/title/tt0017103/
8  Fritz Lang tarafından çekilen fütüristik bir distopya 

ortamında geçen ekspresyonist Alman Sineması 
örneklerinden olan marksist-kapitalist sistemin 
çekişmesi temel konulu sessiz bilimkurgu filmi

 http://www.imdb.com/title/tt0017136/?ref_=nv_
sr_1

net des Dr. Caligari” (1920)9 filmlerinden; 
kamera açıları, ışık ve gölge kullanımları 
ve ikonografi gibi görsel unsurlarıyla etki-
lenmiştir (Akbulut, 2012: 17). Whale, filme 
derin ve ürkütücü bir mizah anlayışı katmış-
sa da bunun korkuya baskın gelmesine izin 
vermemiştir (Odell ve Blanc, 2011: 106). Sa-
vaş temalı filmlerle tanınan ve amatör tiyatro 
oyunları yöneten James Whale, korku türüne 
dahil edilebilecek dört film çekmiştir. Ame-
rikan Korku Sineması’nın en önemli kuru-
cularından biri sayılan Whale’in, Universal10 
şirketi ile yaptığı anlaşma sonucu “Fran-
kenstein” filminin çekimlerine 1931 yılında 
başlanmıştır. Doktor Henry Frankenstein rolü 
için Colin Clive, canavar rolü için ise o dö-
nemde adı pek duyulmamış bir oyuncu olan 
Boris Karloff seçilmiştir (Akbulut, 2012: 17). 
Colin Clive inandırıcı derecede saplantılı ve 
iyi niyetli bir Dr. Frankenstein portresi çizmiş 
olsa da, filmin asıl yıldızı filmin başındaki 
oyuncular listesinde ismi “?” olarak gösteri-

9  http://www.beyazperde.com/filmler/film-2186/
10 Universal şirketinin gotik kaynaklı filmler üretmeye 

başlaması ile korku sinemanın olgun bir türü haline 
gelmiştir. Dönemin başlıca filmleri arasında sayılan 
“Dracula” (1931) ve “Frankenstein” (1931) 
ile şirket, gotik korkunun temalarını, stillerini 
ve esin kaynaklarını tam bir şablon içerisine 
yerleştirmiştir. “Murders in the Rue Morg” (Morg 
Sokağı Cinayeti, 1932), “The Mummy” (Mumya, 
1932), “Bride of Frankenstein” (Frankenstein’ın 
Gelini, 1935) gibi benzer şablonlu gotik filmlerle  
şirket sektördeki yerini kanıtlamış, “Universal 
Korku Filmi” etiketinin itibarını kullanmıştır 
(Kemp, 2014: 89-90).
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len Boris Karloff’un canlandırdığı canavar-
dır (Odell ve Blanc, 2011: 106). Filmin ba-
şarısına makyaj sanatçısı Jack P. Pierce’ın da 
önemli bir katkısı vardır. Pierce, “Frankens-
tein” (1931) için Karloff’un köşeli başlı ve 
kalın enseli klasik görünümünü tasarlamıştır. 
“Canavar”ın yüzünün tasarlanması sürecinde 
bazı dikkat çeken detaylar mevcuttur. Önce-
likle Boris Karloff’un kafasının üzerine yer-
leştirilmiş bir parça ile normalden çok daha 
uzun ve üst kısmı tamamen düz bir kafa tasar-
landığı görülmektedir. Baş kısmının tasarlan-
ması sürecinde bir diğer dikkat çeken detay 
da sonradan eklenen ve oldukça düzgün olan 
saç kısmıdır. Elektriğin gücünü kullanarak 
cansız bir bedene hayat verme denemesi ile 
canlandırılan “canavar”ın bu iletkenliği sağ-
lamak amacıyla boyun kısmına eklenen vida-
lar da yıllar içerisinde “canavar”ın adeta sem-
bolü haline dönüşmüş ve hemen hemen tüm 
Frankenstein’ın “canavar”ı tasarımlarında 
kullanılmıştır. Odell ve Blanc Jack Pierce’ın 
Boris Karloff’a uyguladığı canavar makyajı 
için “bugünkü görüntüsüyle aynı olan çığır 
açıcı makyaj” (2011: 122) tanımını yapmak-
tadırlar. 

Bu iri “canavar”ın boyutlarının betimlemesi-
ni de Shelley kendi kitabında şu şekilde yap-
mıştır:

Küçük parçaların detayları hızımı yavaşlat-
tıkça ilk düşüncemin aksine, devasa boyut-
larda bir yaratık geliştirmeye karar verdim. 

Boyu yaklaşık iki metre, diğer uzuvları da 
bununla orantılı olacaktı (2015: 32).

Günümüzde bilinen görsel anlamıyla yaratı-
lan ilk “canavar” böylelikle “Frankenstein” 
(1931) filmi ile karşımıza çıkmıştır. Fran-
kenstein metninin alt okuması yapıldığına 
hikayenin ikili karşıtlıklar içerdiğini görmek 
mümkündür. Bu karşıtlıklardan bir tanesi ırk-
sal anlamdadır. Cherry bu ayrımı anlatmak 
için; “Canavar ırksal farklılığın temsili olarak 
okunabilir. İşçi kıyafetleri içinde, dev hantal 
bir vahşidir ve erdemli kadına tehdidi simge-
lemektedir. Kasıtlı olmayacak suçlarla itham 
edilir ve kanun dışı cezalara çarptırılır (2014: 
175)” demektedir. 

Frankenstein’ın “canavar”ının başta aşağı 
simsiyah bir kıyafeti vardır. Siyah bir t-shirt, 
kolları kısa gelen siyah bir ceket ve siyah 
pantolondan oluşan bu kıyafetin altında ol-
dukça yüksek tabanlı, hantal siyah botlar 
vardır. Ceketin kollarının kısalığı, kuşkusuz 
“canavar”ın kollarının daha uzun görünme-
sine sebep olmaktadır. Görüntüye ek olarak 
“canavar”ın tırnaklarının da siyah boya ile 
boyandığı filmde karşımıza çıkan bir baş-
ka detaydır. “Frankenstein” (1931) filminin 
üretim aşamasında bazı Ekspresyonist Alman 
Sinema filmlerinden esinlenildiğini bilin-
mektedir. Bu bağlamda “canavar”ın görsel-
leştirilme sürecinde de bu etkilere rastlamak 
mümkündür (Bkz. Görsel 2). “Der Golem” 
(Gulyabaniyim, 1915) tarihli filmde karşı-
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mıza çıkan “Golem” karakterinin özellikle 
ayakkabılarının “Frankenstein” (1931) fil-
mindeki “canavar”ın ayakkabıları ile olan 

benzerliği göz ardı edilemez. Her iki karakte-
rin ayakkabılarının da taban kalınlığı norma-
lin çok üzerindedir.

 
Görsel 2. “Der Golem” (Gulyabaniyim, 1915) Tarihli Filmde Karşımıza Çıkan “Golem” 

Karakterinin Görüntüsü ve “Frankenstein” (1931) Filminden “Canavar”ın Görüntüsü 11

“Frankenstein” (1931) filminin başarası-
nın ardından tıpkı 11“Dracula” (1931)’de 
olduğu gibi Universal Şirketi’nce devam 
filmleri çekilmiştir. 1935 yılında çekilen ve 

11 https://horrorpediadotcom.files.wordpress.
com/2015/02/le-golem-der-golem-wie-er-in-
die-welt-kam-1920_portrait_w858.jpg, (E.T.: 
24.11.2017).

 h t t p s : / / s - m e d i a - c a c h e - a k 0 . p i n i m g .
com/736x/42/60/a1/4260a16a21bdb1d62afd99243
52a7f58.jpg, (E.T.: 24.11.2017).

bir devam filmi olan “Bride of Frankens-
tein” (Frankenstein’ın Gelini)’ın başrolle-
rinde yine Boris Karloff ve Colin Clive yer 
almıştır, filmin yönetmenliğini James Whale 
gerçekleştirmiştir. Uluslararası anlamda çok 
büyük bir başarı sağlayan film hikayesel an-
lamda da bir devam filmi olma niteliğini ta-
şımaktadır. Makyaj sanatçısı Jack P. Pierce, 
“Frankenstein” (1931) filminde olduğu gibi 
“Bride of Frankenstein” (Frankenstein’ın 
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Gelini, 1935) filminde de bir dizi farklı ve 
yenilikçi makyaj uygulaması yapmıştır. “Bri-
de of Frankenstein” (Frankenstein’ın Gelini, 
1935) için Pierce bir yangının sonrasını ta-
nımlamak için yaralar ekleyerek ve saçlarını 
kısaltarak ilk canavar tasarımını değiştirmiş-
tir; film ilerledikçe yaraların iyileştiğini gös-
termek için Canavar’ın makyajında da deği-
şiklikler yapmıştır. “Bride of Frankenstein” 
(Frankenstein’ın Gelini, 1935) filminde Pier-
ce çekimlerin otuz iki günü boyunca iki cana-
var yaratmak için günde yedi saat çalışmıştır.

“Frankenstein” serisinin üçüncü filmi olan ve 
Rowland V. Lee tarafından yönetilen “Son 
of Frankenstein” (Frankenstein’ın Oğlu, 
1939) filmi, aynı zamanda Boris Karloff’un 
“canavar”ı canlandırdığı son filmdir.

Universal film şirketince çekilen dördün-
cü “Frankenstein” filmi olan “The Ghost of 
Frankenstein” (Frankenstein’ın Hayaleti, 
1942) Eric C. Kenton tarafından yönetilmiş 
olup “canavar” rolünü Lon Chaney Jr. can-
landırmıştır. “The Ghost of Frankenstein” 
(Frankenstein’ın Hayaleti, 1942) filminin en 
büyük özelliği Frankenstein’ın “canavar”ının 
hikayesinin tek başına anlatıldığı son Univer-
sal filmi olmasıdır. Takip eden Universal yapı-
mı Frankenstein filmlerinde artık “canavar”a 
başka kahramanlar eşlik edecektir. Böylelikle 
1930’lu yıllara damgasını vuran Universal 
yapımlı filmlerle birlikte oluşan yeni yapı, 

korku türünün sinema tarihi içindeki önemini 
etkilemiş ve yerini sağlamlaştırmıştır. 

Universal şirketinin bünyesinde gerçekleştiri-
len Edgar Allan Poe’nun hikayesinden uyar-
lanan “Black Cat” (Kara Kedi, 1934), Edgar 
G. Ulmar tarafından çekilmiş, Bela Lugosi ve 
Boris Karloff’u bir araya getiren toplam sekiz 
filmden ilkidir. Bu filmi takiben Edgar Allen 
Poe’nun eserlerinin uyarlaması olan, Lew 
Landers yönetmenliğindeki “The Raven” 
(Kuzgun, 1923), Lambert Hillyer yönetmen-
liğindeki “The Invisible Ray” (Görünmeyen 
Işın, 1936) ve Arthur Lubin yönetmenliğin-
deki “Black Friday” (Kara Cuma, 1940) 
filmleri çekilmiştir (Akbulut, 2012: 50).

1940’lı yıllarla birlikte ise çeşitli yaratıkları 
bir araya getiren Universal filmleri dönemi 
başlamıştır. Bu yapımların ilki, “Frankens-
tein Meets the Wolf Man” (Frankenstein 
Kurt Adam’la Tanışıyor, 1943) Row Willi-
am Neil yönetmenliğinde çekilmiştir. Erle 
C. Kenton tarafından çekilen, 1944 yapımlı 
“House of Frankenstein” (Frankenstein’ın 
Evi) filminde ilk defa bir film içerisinde iki-
den fazla yaratık kullanılmış ve karşı karşı-
ya getirilmiştir. İlk Frankenstein filmlerinde 
“canavar” rolünde olan Boris Karloff da bu 
filmde yer almış ancak doktor rolünü can-
landırmıştır. Frankenstein’ın canavarına eş-
lik eden diğer yaratıklar, “The Wolf Man“ 
(Kurt Adam), “Dracula” (Drakula), “The 
Hunchback” (Kambur) ve “The Mad Doc-
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tor” (Çılgın Bilim Adamı)’dır. Universal film 
şirketi bünyesinde Eria C. Keaton tarafın-
dan çekilen yedinci film olan 1945 yapımlı 
“House of Dracula” (Dracula’nın Evi) filmi, 
konusu ve oyuncuları itibariyle “House of 
Frankenstein” (Frankenstein’ın Evi, 1944) 
filminin devamı niteliğindedir. “Canavar” 
rolü yine aktör Glenn Strange tarafından 
canlandırılmış, diğer yaratıklara da “Hunc-
hback” dışında sadık kalınmıştır. “House of 
Dracula” (Dracula’nın Evi, 1945) filminde 
“kambur” rolünü canlandıran bir erkek de-
ğil, Jane Poni Adams isimli aktristir. Korku 
filmlerinde “yaratık” rolünde kadın oyuncu-
ların kullanılması çok sık rastlanmayan bir 
durumdur. Adams’ın bu rolde oynamasıyla 
ilgili olarak, Hollywood çevrelerindeki bir-
çok kibirli ve çekici kadın “ölümden beter 
bir durum” yorumunu yapmışlardır (Mank, 
2005: 338). 1948 yapımlı korku-komedi tü-
ründeki Charles Barton tarafından yönetilen, 
“Abbott and Costello Meet Frankenstein” 
(İki Açıkgöz Frankenstein’a Karşı) filmi ise, 
iki hamal olan Wilbur ve Chick’in “The Wolf 
Man“ (Kurt Adam), “Dracula” (Drakula) ve 
“The Monster” (Canavar) ile olan macerala-
rını konu edinmektedir. 

Takip eden yıllar içerisinde, Universal şirke-
tince Frankenstein ve Dracula temalı film-
ler dışında başka yaratıkların da kullanıldığı 
filmler çekilmiştir. Yaratıkların korku sinema-
sında sıklıkla kullanılması ile yaratıklar birer 

popüler kültür ikonuna dönüşerek izleyicinin 
karşısına defalarca çıkacaklardır. Karl Freund 
yönetmenliğindeki “The Mummy” (Mumya, 
1932), James Whale yönetmenliğindeki “The 
Invisible Man” (Görünmez Adam, 1933), 
Stuart Walker yönetmenliğindeki “The Were-
wolf of London” (Londralı Kurt Adam, 1935) 
ve George Waggner yönetmenliğindeki “The 
Wolf Man” (Kurt Adam, 1941) Universal şir-
ketinin diğer yaratık temalı filmleri arasında-
dır.

SONUÇ

İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade et-
mekte bir araç olarak kullandıkları sanat dal-
larından bir tanesi olan sinema; korku duygu-
sunun yansıtılması için de kullanılmıştır. Kor-
ku, insanın doğumdan ölüme kadar tüm hayatı 
boyunca yaşadığı, şiddeti değişiklik gösteren 
en yoğun duygulardan bir tanesidir. İçgüdü-
sel veya öğrenme yolu olmak üzere iki farklı 
şekilde oluşan korku duygusu, bilinmeyen ve 
bilinen kaynaklardan ortaya çıkabilir. Sinema 
sektörünün ortaya çıktığı ilk yıllarından itiba-
ren korku türü sektör içerisinde çok önemli 
bir yere sahip olmuştur. Korku; toplumsal, 
sosyal, sosyolojik ve tarihsel birçok faktörün 
ışığında, farklı yöntemler ile sinemaya yansı-
tılmış ve kurgulanmıştır. “Sessiz Sinemadan 
Universal Stüdyolarına İlk Dönem Korku Si-
neması” isimli bu çalışmada, 18. yüzyıldan 
itibaren gelişmeye başlayan sinema sektörü 
içerisinde korku türünün başlangıç ve gelişim 
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süreci örnekler üzerinden araştırılarak, günü-
müz sinemasının başat türlerinden bir tanesi 
olan korkunun ilk dönemine ve çıkış noktası-
na ışık tutulmaya çalışılmıştır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: It is known that with the simultaneous emergence of cinema and horror in cine-
ma, the intention of the first film screenings is not to frighten the audience but that the viewer 
is afraid of encountering a moving image on a big screen for the first time. This work, titled 
called “History of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal Studios” will 
examine how the fear crew has developed and developed within the industry parallel to the 
cinematic history. The study formed under three separate headings; “Silent Cinema Period”, 
“European and Expressionist German Cinema” and “American Cinema and Universal Studi-
os”. In this context, it is possible to say that the exhibitions of “phantasmagoria” made with the 
“Magical Lantern” in the 18th and 19th centuries have laid the foundations of the horror cine-
ma. The Belgian physicist Étienne-Gaspard Robertson produced a lot of shows in Paris with the 
“fantascope” tool named, which was very interested in this period. After the “Phantasmagoria” 
demonstrations, especially in the light of political, social and technological developments in 
Europe, many developments were seen in the cinema sector until 1895. “L’Arrivée d’un Train 
de Gare de Ciotat” (The Arrival of the Train to the Station), which was shot by Louis Lumiere, 
and the film in the same year after it (Teksoy, 2005: 31), “Sortie de l’Usire Lumiere a Lyon” 
(Workers Leaving the Lumière Factory in Lyon, 1895) caused the audience to be very frighte-
ned (Abisel, 1999: 137). Although it is not a kind of film and it does not intend to intimidate it, it 
is possible to count it as the first horror movie of the film history of “L’Arrivée d’un Train d’en 
Gare de Ciotat” (The Arrival of the Train to the Station, 1895). It is known that George Mélies 
has made many fantastic short films with the discovery of different features of the cinema de-
vice. “Le Manoir du Diable”, recorded by Melies in 1896, is considered to be the first film of 
horror cinema history (Akbulut, 2012: 11). In the 1920s, French horror cinema became known 
as a type of horror movie in Europe, where French surrealist cinematographers included violen-
ce and aggression in their works (Abisel, 1999: 139). In the period when the effect of the First 
World War was reflected in the cinema, “Expressionism” (Expressionism), which is a visibly 
reflected trend in the art of Germany, especially as it defeats the war, laid the foundations for 
the emergence of German Horror Cinema. “Expressionism” (Expressionism), which emerged 
as an art movement based on the reflection of the emotions and the inner world, was first seen 
in fields such as painting, theater and music and then reflected in the art of cinema. According to 
Teksoy, “Expressionism” (Expressionism); it reflects the inner reality of the artist, symbolizing 
the self’s creativity, by using icons, leaving the artist’s impressions of the outside world aside, 
reflecting the forms in the nature. As a result of the 19th century Gothic literature, the heroes of 
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the novel, which allowed the spectator to identify himself with the anti-hero, thus entered the 
cinema and became a symbol of many different adaptations over the years. The horror movie, a 
genre that emerged in Europe and outlined, became popular and the literary settlement took pla-
ce later in America. Included in the Hollywood cinema in the 1930s, the sound was one of the 
reasons for the summit of horror movies. Many films were produced by Universal Studios du-
ring this period, which have a very important place in the history of cinema and which are now 
a wide variety of adaptations, many of them inspired by gothic literature. “Dracula” (Dracula) 
film by Tod Browning, one of the earliest examples of Gothic Horror Cinema, based on 1931, 
is based on the theater play of Hamilton Deane and John L. Balderston, written from a romantic 
point of view rather than the novel of Bram Stoker. Following the adaptation of Mary Shelley’s 
novel “Frankenstein or the Modern Prometheus” to theater works, the power of the characters 
in the romance and the adaptability of the story flow to the cinema has caused the Frankenstein 
story to be processed in many motion pictures and television series over many years. In the 
Universal Company, films were filmed that used other creatures besides Frankenstein and Dra-
cula-based films, and their use in the horror movie of the creatures has become an icon that will 
frequently come out to the audience over the following years. Aim: The purpose of this work, 
titled “History of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal Studios”, is 
to carry out a comprehensive historical process research by investigating the beginning and 
development process of the horror class in the cinema sector which has started to develop since 
the 18th century. Scope: The scope of this study starts from the film named “L’Arrivée d’un 
Train d’en Gare de Ciotat” (1895) (The Arrival of a Train to the Station), made by the Lumiere 
Brothers which is considered the first horror film in history and ends with the film named The 
Wolf Man (1941) made by George Waggner at Universal Studios, within the process of filming 
in Europe and America chronologically important horror films were created by separating the 
period. Method: In order to reach the necessary films mentioned in this research work called 
“History of Early Horror Films: From Silent Motion Pictures To Universal Studios”, internet 
was used. The process of scanning the visual literature has been done through the website http://
www.youtube.com and screen shots of selected movies have been accessed through this site. 
In the sections where historical periods were examined, the literature was utilized. Results: 
The findings of the study include the way the fearsome cinema has evolved in the social, tech-
nological and cultural contexts of the cinematic process in the historical process, and how it is 
presented through sample films.
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Öz: Amaç: Bu çalışmada Suriye’deki iç savaş nedeniyle 
ülkelerini terk edip Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin 
Türk toplumuna uyum sağlama sürecinde edindikleri tec-
rübeleri öğrenmek ve kültürel uyum noktasında bir durum 
değerlendirmesi yapmak amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu 
araştırmada İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde yaşayan Su-
riyelilerin düşüncelerini birinci ağızdan öğrenebilmek için 
yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen 
veriler ise betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Yapılan görüşmeler neticesinde Suriyelilerin 
genel itibariyle Türkiye’ye dair izlenimlerinin pozitif ol-
duğu, Türk komşularıyla sıkıntı yaşamadıkları ve iletişim 
kurabildikleri takdirde iyi ilişkilerin sürdürülebildiği an-
laşılmıştır. Ayrıca Türk toplumunda Suriyelilere karşı var 
olan ön yargıların, Suriyelilerin yaşamlarında bazı zorluk-
lara neden olduğu çalışmadan elde edilen başka bir veridir. 
Sonuç: Devlet kurumları başta olmak üzere sivil toplum 
kuruluşları planlı ve programlı bir şekilde mültecilerin 
kültürel uyum konusunda yaşadıkları sorunların gideril-
mesinde çalışmalar yapmalıdırlar. Bu aşamada özellikle 
Türkçe’nin ve Türk kültürünün öğretilmesi, kültürel uyum 
sağlama noktasında en önemli adım olmaktadır. Bunun 
yanı sıra devlet yetkililerinin medyada yer alan mülteciler-
le ilgili spekülasyonları önlemek adına kamuoyunu şeffaf 
bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Zorunlu Göç, Mülteci, Kültürel 
Uyum

Abstract: Aim: In this study, it is aimed to learn the ex-
periences of the Syrians who left their countries due to the 
civil war in Syria and migrated to Turkey in the process of 
adapting to the Turkish society and to evaluate a situation 
at the point of cultural adaptation. Method: Semi-struc-
tured interviews were applied in this research to learn 
first-hand the opinions of the Syrians living in Bağcılar 
district of Istanbul. The obtained data were evaluated by 
descriptive analysis method. Results: As a result of the 
interviews, it was understood that the Syrians generally 
had positive impressions about Turkey and they did not 
have problems with Turkish neighbours and good relations 
could be maintained if they could communicate. More-
over, bias against the Syrians in the Turkish society has 
caused the Syrians to have some difficulties in their lives. 
Conclusion: Non-governmental organizations, especially 
government agencies, should work in a planned and prog-
rammed manner to address the problems that refugees face 
regarding cultural harmony. Teaching Turkish and Turkish 
culture at this stage is the most important step in the way 
of cultural harmony. Also State officials need to inform the 
public in a transparent manner in order to prevent specula-
tion about the refugees in the media.

Key Words: Migration, Forced Migration, Refugee, Cul-
tural Harmony
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GİRİŞ

Bugün özellikle Suriyeli mülteciler başta ol-
mak üzere dünyanın birçok yerinden mülte-
cilerin Batı Avrupa’ya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ne ulaşma girişimleri medyada 
geniş yer bulmaktadır. Göç konusu İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa bu kadar 
dünya gündemini meşgul etmektedir. 2016 
sonu itibariyle dünya genelinde 65,6 milyon 
kişi zorla yerinden edilmiştir. Bunların 40,3 
milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edil-
miştir. Ayrıca 2,8 milyon kişi ise sığınma ta-
lep etmektedir1. 

Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden bu 
yana Türkiye’ye milyonlarca mülteci göç et-
miştir. Bu durum, onlarca sorunu da berabe-
rinde getirmektedir. Kendi içinde refah sevi-
yesi çok yüksek olmayan, birtakım iç huzur-
suzluklar yaşayan Türkiye’nin milyonlarca 
mülteciyi sınırlarından içeri aldıktan sonra 
toplumsal yapısında değişimlerin gerçekleş-
mesi şaşırtıcı değildir. Ayrıca Türkiye için 
bir hayli zorlu geçmekte olan bu göç dalgası 
cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’ye yapı-
lan en büyük göç olma özelliğine de sahiptir 
(Çetin, 2013). 

Çatışma, şiddet ve zulüm gibi çeşitli sebep-
lerle zorunlu göç eden kişilerin sayısı dün-
ya üzerinde çok yüksek rakamlara çıkmıştır. 
Türkiye ise 2016 yılı rakamlarına göre art 

1  http://www.unhcr.org/tr, (E.T. 23.11.2017). 

arda üçüncü kez diğer ülkeler arasından en 
çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke pozis-
yonundadır. Türkiye’de sadece Suriye’den 3 
milyondan fazla kayıtlı mülteci bulunmakta-
dır. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) ka-
yıtlı farklı uyruklardan 300.000 kişiye de ka-
pılarını açmıştır2. İstanbul, Türkiye içerisinde 
mülteciler için en cazip şehir konumundadır. 
Tarih boyunca İstanbul ticaret için ideal ve 
fırsat dolu bir büyük şehir olması nedeniyle 
her zaman göç için tercih edilen bir yer ol-
muştur (Pérouse, 2011: 249). Kalabalık bir 
şehir olan İstanbul’un Suriyelilerin akınıyla 
birlikte nüfusu 2016 yılı itibariyle 14 milyon 
804 bin 116 olmuştur3. 

Göç, insanların bir yerden başka bir yere ta-
şınması ve bulundukları yeri terk etmesi ola-
rak tanımlanabilir. Ancak göç basit bir yer 
değiştirmeden daha fazlasıdır. Göç olgusu 
sadece göç edenlerin yaşamlarında köklü de-
ğişiklikler yapmakla kalmaz, aynı zamanda 
göç alan bölgelerdeki toplumsal yapı üzerin-
de çeşitli etkilere sahip olmaktadır. Bu nokta-
da iki grup arasında kültürel uyumun olması, 
sürdürülebilir bir toplumsal yapının oluşması 
için önemlidir. Bu sebeple yoğun göç alan ül-
kelerde kültürel uyuma yönelik çalışmalar ya-
pılması bir zorunluluk olarak kabul edilebilir. 

2  http://www.unhcr.org/tr, (E.T. 23.11.2017). 
3  http://www.tuik.gov.tr, (E.T. 23.11.2017). 
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Aksi takdirde toplumda çeşitli çatışmaların 
yaşanması muhtemeldir. 

Göç çeşitleri içerisinde zorunlu göç, göç 
edenler üzerinde oluşturduğu potansiyel etki-
ler bakımından en sıkıntılı olanıdır. Çünkü bi-
reyler kendi iradeleri dışında yer değiştirmek 
zorunda kalmakta, sahip olduğu tüm geçmişi 
–anıları- arkasında bırakmaktadır. Bu durum 
ise o zamana kadar edindiği bütün toplum-
sallaşma tecrübelerini geride bırakmasını ve 
dolayısıyla yeni katıldığı toplumda en baştan 
sosyalleşmesini zorunlu hale getirmektedir. 
Tüm bu süreçlerin hem göç edenler hem de 
göç alan bölgelerde yaşayanlar için sorunsuz 
tamamlanabilmesi noktasında herkese önem-
li sorumluluklar düşmektedir.

Bu çalışmada göç ve zorunlu göç kavramları 
ele alınarak, mülteci kavramı üzerinde durul-
maktadır. Daha sonra kültür kavramı incele-
nerek göç ile kültürel uyum arasındaki ilişki 
değerlendirilmektedir. Suriye’deki iç savaş-
tan kaçarak Türkiye’ye göç eden mültecilerin 
Türk toplumuna uyumu konusu da bu çalış-
manın uygulama kısmını oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI

Türkiye’deki Suriyeli sayısı oldukça fazla-
dır. Birçok şehirde Suriyeli mahallelerine 
bile rastlanmak mümkündür. Bu araştırmada 
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin Türk top-
lumuna uyum sağlama bağlamında yaşadığı 
tecrübeleri öğrenmek ve mevcut durumun 

bir çerçevesini çıkarmak amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda Suriyelilerin Türk toplumuna 
uyum sağlama süreci ve bu süreçte karşılaşı-
lan durumların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bu araştırmanın kapsamını 2016 yılının Ocak 
ayına kadar İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde 
yaşayan Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde 4 Suriyeli 
mülteciyle görüşme yapılmıştır. Araştırma-
da elde edilen veriler bununla sınırlıdır. Gö-
rüşmeleri gerçekleştirmek için Türkçe ya da 
İngilizce bilen Suriyeli mülteci bulmanın zor 
olması ve bilenlerin de görüşme için istekli 
olmaması bu araştırmanın sınırlılığını oluş-
turmaktadır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerin-
den yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. Görüşmeler genellikle belir-
lenen zaman ve mekânda gerçekleştirilmekte 
ve sorular önceden belirlenmektedir. Belir-
lenen açık uçlu soruların yanı sıra görüşme 
esnasında gelişen diyaloglara göre yeni soru-
lar eklenebilmektedir. Bu araştırma yöntemi 
nitel araştırmalar için en çok kullanılan gö-
rüşme formatıdır ve genellikle 30 dakika ile 
birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde tamam-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 437 K: 484
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

230

lanmaktadır (DiCicco-Bloom ve diğ., 2006: 
315). 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde 
edilen veriler ise nitel araştırma yön-
temlerinden biri olan betimsel analiz ile 
değerlendirilmiştir. Betimsel analizde, elde 
edilen veriler önceden belirlenmiş temalara 
göre özetlenip yorumlanmaktadır. Görüşülen 
kişilerin fikirleri daha çarpıcı bir şekilde 
sunulabilmesi için doğrudan alıntılara da 
yer verilir. Elde edilen veriler neden-sonuç 
ilişkisiyle yorumlanmaktadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008: 224).

ARAŞTIRMANIN SORULARI

Araştırma soruları aşağıdaki gibidir:

Araştırma Sorusu 1: Suriyeli mültecilerin 
Türkiye’ye dair izlenimleri nasıldır? Suriye 
ile Türkiye arasında ne gibi benzerlikleri ve 
farklılıkları gözlemlemişlerdir?

Araştırma Sorusu 2: İstanbul’da yaşayan Su-
riyeli mültecilerin Türk toplumuna uyum sağ-
lamada ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır? 

Araştırma Sorusu 3: Suriyeli mülteciler, Türk 
toplumundan kendilerine karşı ön yargı tec-
rübe etmişler midir? Tecrübe etmişler ise bu 
durum Suriyelilerin kültürel uyumunu zorlaş-
tırmakta mıdır? 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Göç ve Zorunlu Göç 

Göç kavramı insanlık tarihi boyunca dün-
yanın gündeminden hiç düşmeyen, mevcut 
dünya düzeninin oluşumunda önemli rolü 
olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Göç, “ekonomik, toplumsal, siyasi sebep-
lerle bireylerin veya toplulukların bir ülke-
den başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 
hicret, muhaceret” olarak ifade edilmektedir4. 
Göç sadece coğrafi bir değişiklik değil; göç 
edenlerin bütün yaşamlarında değişikliklere 
neden olan ve etkisi kuşaklar boyunca süren 
kültürlerarası bir olgu olarak tanımlanmakta-
dır (Adıgüzel, 2016: 173). 

Göç tanımları kavramın karışık ve kapsamlı 
olması sebebiyle farklılıklar gösterir. Bu fark-
lılıklar göç hareketlerinin sınıflandırılmasını 
zorunlu kılar. Bireysel göç, toplu göç, iste-
ğe bağlı göç, zorunlu göç, iç ve dış göç gibi 
daha pek çok göç türü sıralanabilir. Bu göç 
türleri içerisinde bulunan zorunlu göç savaş, 
doğal afet ve sürgün gibi gerekçelerle insan-
ların başka bir yere göç etmek zorunda kal-
maları zorunlu göç olarak tarif edilmektedir 
(Yılmaz, 2014: 1686-1687). Siyasal baskılar, 
savaşlar, doğal afetler ve açlık gibi etkenler 
kişilerin yaşadıkları yerleri terk ederek göç 
etmelerine neden olmakta, bu durum ise sü-
rekli olarak kitlesel mülteci olayına neden 
olmaktadır (Tümertekin ve diğ., 2002: 329).

4  http://www.tdk.gov.tr, (E.T. 23.11.2017). 
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Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin duru-
mu ve UNHCR’nin bu kişileri ifade şekli 
düşünüldüğünde bu çalışmada mülteci 
kavramı kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk 
çerçevesinde mülteci “ırkı, dini, tabiiyeti, be-
lirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu” için ülkesine 
dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişi 
olarak tanımlanmaktadır5. 

TBMM Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşme’ye göre mülteci kavramı şu şekil-
dedir: 

“Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal grubu 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzün-
den, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışın-
da bulunan ve bu ülkenin korumasından ya-
rarlanamayan, ya da söz konusu korku nede-
niyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti 
yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşa-
dığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen her şahıs…”. 

Kültürel Uyum

Kültür herkesin üzerine yorum yaptığı ve 
farklı şekillerde ifade ettiği bir kavramdır. 
Gökalp (2013: 11)  “hars” olarak ifade ettiği 
kültürü, toplumun tüm bireylerini birlikte tu-

5  https://bianet.org, (E.T. 23.11.2017). 

tan ve onları birbirlerine bağlayan kurumlar 
olarak ifade etmektedir. Uzunçarşılı (2010: 
29) ise kültür kavramını toplumların yaşayış 
biçimi olarak tanımlamaktadır. Ona göre kül-
tür, toplumda yaşayan kişiler tarafından var 
edilmektedir. Kültüre dair yapılan tanımlar 
ele alındığında kavram sosyal miras, töre ve 
gelenek birliği; hayat yolu ya da biçimi; ide-
aller, değerler ve davranışlar; çevreye uyum; 
geniş anlamda eğitim; bireysel psikoloji; 
oluşumu ve kökeni yönünden; düşünüş; sim-
ge olarak tanımlanmaktadır (Güvenç, 2011: 
128-129).

Kültür, bireyin neyi nasıl algılayıp yorumla-
yacağını ve alınan mesajları hem sözlü hem 
de sözsüz olarak nasıl yanıtlayacağını belirle-
mektedir. Kültür, bireylerin düşünce biçem-
lerini belirlemekte; kullandıkları iletişim ka-
lıplarını biçimlendirmektedir. Bireyler genel 
itibariyle hangi iletişim davranış kalıplarını 
kullandıklarını bilmezler, çünkü bu davranış 
kalıpları içinde yaşanılan kültür tarafından 
biçimlendirilmektedir. Bireylerin kendilerine 
yakın kültürden insanlarla daha kolay anla-
şabilmesinin sebebi bu şekilde açıklanabilir 
(Kartarı, 2016: 139). Göç edenler ile göç alan 
bölgedekiler arasındaki kültürel farklılık ne 
kadar az ise iki grubun birbirleriyle uyumu 
daha kolay olabilmektedir (Adıgüzel, 2016: 
174).

Doğası gereği tek başına yaşayamayan insan 
başkalarıyla iletişim kurmak zorundadır. Bu 
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amaçla bir araya gelen insan toplumu oluş-
turmaktadır. Topluluk, grup, yığın, kitle kav-
ramlarından oluşan toplumun kendi kuralları 
vardır. Toplum organizasyon ve düzeni be-
raberinde getirmektedir. Bu yapı ise toplum 
içinde yaşayan bireyler arasında uzlaşma sağ-
lamaktadır. Toplum üyeleri bazı noktalarda fi-
kir birliği sağlarken bazı noktalarda yalnızca 
uzlaşma sağlanabilmesi için fikir birliğine var-
maktadırlar. Böylece toplumsal etkileşim ve 
uzlaşı geliştirilmiş olmaktadır (Fidan, 2016: 
30-31). Toplumsal huzurun sağlanabilmesi 
için bireyler arasındaki güven duygusunun te-
sis edilebilmesi gerekmektedir. Bunun için de 
bireylerin birbirleriyle etkileşim içerisinde ol-
ması lazımdır (Güllüpunar ve diğ., 2017: 729). 

İnsanların hazırlıksız bir şekilde göç etmeye 
mecbur kalmaları sonucunda göç edilen yere 
olan yabancılık (dil bilmeme, kültüre yaban-
cı olma vb.) ve iktisadi anlamda beklentile-
rini karşılayamama gibi olumsuz etkenler 
göç edenlerin yaşamlarını zorlaştırmakta ve 
uyum sorunları yaşanmasına neden olmakta-
dır. Göç edenlerin göç ettikleri yerle bütün-
leşmesi ve uyum sağlaması bir gerekliliktir. 
Gülnar ve Balcı (2011: 38-39) bireylerin yeni 
katıldıkları topluma ait bilgileri ancak ileti-
şimle öğrenebileceğini ifade etmektedirler. 
Bu öğrenme sürecinde kitle iletişiminin yanı 
sıra kişilerarası iletişim de oldukça önemlidir. 

Göç edenlerin yeni katıldıkları toplumda 
sorunsuz bir şekilde yaşamlarını sürdüre-

bilmeleri için o topluma uyum sağlamaları 
gerekmektedir. Bu bağlamda uyum kavramı 
göç eden tüm gruplar için son derece önem-
lidir. Uyum hem göç eden grupların hem de 
göç alan grupların sosyo-kültürel ve politik 
yapıları ile ulus ötesi yapıların beklentileri 
göz önünde tutularak değerlendirilmesi ge-
rekmektedir (Şeker, 2015: 24). Aksi takdirde 
uyum temelli çeşitli problemler çıkabilmekte-
dir. Uyum problemleri aşılmadıkça göç eden 
gruplar topluma ait olamama gibi sorunlarla 
toplumsal yapıya aykırı hareket edebilmekte-
dir. Farklı kültürlerden bir araya gelen birey-
ler ortak bir noktada buluşamamakta ve çoğu 
zaman kültürel uyum sorunları yaşamaktadır. 
Hatta ait oldukları kültür sebebiyle yeni bir 
kültüre ayak uydurmakta zorlanarak çeşitli 
tepkiler geliştirebilmektedirler.

Göç edenler ile yerel halk arasında kültürel 
uyumun sağlanabilmesi ve potansiyel çatış-
maların yaşanmaması için başarılı bir “enteg-
rasyon” sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Adı-
güzel (2016: 174), “yeniden toplumsallaşma” 
olarak ifade ettiği entegrasyonu göç edenle-
rin yeni katıldıkları toplumla bütünleşerek, o 
toplumla birlik içerisinde yaşaması olarak ta-
nımlamaktadır. Entegrasyon sürecini tamam-
lamış bir bireyin toplum içerisinde uygun bir 
şekilde davranacağını belirten Adıgüzel, ol-
gunluk yaşına gelen biri için ise bu sürecin 
çok zorlu geçeceğini ifade etmektedir. Çünkü 
bu bireyler uzun yıllardır öğrendikleri nere-
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deyse tüm iletişim davranış kalıplarını değiş-
tirmek, yenisini öğrenmek zorundadır. Yani 
yeniden sosyalleşmek zorunda kalmaktadır.  

Her türlü göç olayının neticesinde yer değiş-
tiren bireylerin, yeni dâhil olunan topluma 
uyumu için devlet kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Türkiye özelinde düşünül-
düğünde T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar 
örnek olarak ede alınabilir. Nisan 2016’da 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü mültecilerin 
uyum sorununa yönelik bir protokol imzala-
mıştır. Bu protokol kapsamındaki illerden ge-
len verilere göre 2016 yılının ilk 3 döneminde 
Türkçe Dil Kursu A1’e katılan yabancıların 
sayısı 7,831 iken, diğer kurslara katılanla-
rın sayısı 2,076’dır6. Koyuncu (2014: 44) 
kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin 
en önemli sorununun Türkçe bilmemeleri ol-

duğunu ifade etmektedir. Türkmenler hariç 
geri kalan kesimin Türkçeyi bilmediğini, bu 
sebeple de en ufak işlerini bile halletmede bü-
yük sıkıntılar yaşadıklarını belirtmektedir. Bu 
bağlamda temel ihtiyaçları karşılamada ve 
topluma adapte olma sürecinde dil bilmenin 
ne kadar önemli olduğu tartışılamaz bir ger-
çek olarak her noktada ortaya çıkmaktadır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırma 30 Ocak 2016 tarihine kadar İstan-
bul Bağcılar’da yaşayan Suriyeliler ile İstan-
bul sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcıların görüşleri, gizlilik esasına da-
yanılarak, isimleri verilmeden kodlanarak ak-
tarılmıştır. Buna göre katılımcılar “K” olarak 
kodlanmış ve her katılımcıya kendisini ifade 
edecek şekilde “K1, K2, K3 ve K4” şeklin-
de kodlar verilmiştir. Bu bağlamda örneklem 
grubunu yansıtan demografik özellikler Tab-
lo 1’deki gibidir: 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

K1 K2 K3 K4

Yaş 26 29 27 24

Cinsiyet Erkek Erkek Kadın Erkek

Medeni Hal Bekâr Evli Bekâr Bekâr

Öğrenim Durumu Üniversite mezunu Üniversite mezunu Üniversite mezunu Üniversite öğrencisi

Mesleği Resepsiyonist Resepsiyonist İşsiz İşsiz

6

6  http://www.goc.gov.tr, (E.T. 23.11.2017). 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanla-
rın yaş dağılımı 26, 29, 27, 24’tür. Cinsiyet 
dağılımları değerlendirildiğinde 3’nün erkek, 
1’nin kadın olduğu sonucuna erişilmiştir. 
Medeni durumlarına bakıldığında 3’ü bekâr, 
1 evlidir. Eğitim durumları değerlendirildi-
ğinde 3’ü lisans eğitimi almıştır, 1’i ise lisans 
öğrencisidir. Yine meslekleri değerlendirildi-
ğinde 2’nin resepsiyonist olduğu, diğer ikisi-
nin de işsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’ye Dair Gözlemleri

•	 Türkiye’ye geldiğinizde ilk dikkatinizi 
çeken ne olmuştu? 

K1: “Modern ülke, iyi ülke, arkadaş canlısı 
insanlar”.

K2: “Benim ilk izlenimin Türkiye’nin modern 
bir ülke olduğuydu. Sokaklar temiz, insanlar 
organize ve bize karşı arkadaş canlısıydılar. 
Özellikle Bağcılar’ı söyleyebilirim. Sizin 
Suriye’den olduğunuzu biliyorlarsa, size yar-
dım etmek istiyorlar”. 

K3: “Ben Suriye’deki bir Türk olarak, ben 
Türkiye’ye anavatan olarak bakıyordum. 
Türkiye’den beklentilerim çok vardı. Umu-
dum çok vardı. Bu Türk sevgisi, Türk anava-
tanı sevgisi. Yalnız buraya geldiğim zaman 
ümitlerim, isteklerim benim tamamen altında 
oldu. Çünkü burada farklı şeyler var, sade-
ce Türklere yönelik bir siyaseti yok. İşte bü-
tün insanları eşit görüp, Suriye’deki herkesi 

Türkleri falan aynı seviyede gördükleri için 
Türkiye’den hiç yararlanamadım.  Türkmen 
olduğum için devletin gözünde hiçbir ayrıca-
lığım olmadı”. 

K4: “Burada hayatın zor olduğunu hissettim. 
Bize de zor, size de zor. Burada herkesin ça-
lışması gerekiyor yaşamak için. Suriye’de biz 
böyle değildik. Burada maaş az, hayat paha-
lı. İstanbul’da ve genel olarak Türkiye’de”.

Katılımcıların Türkiye’de dikkatlerini çeken 
en önemli şeylerden birisi, Türkiye’nin mo-
dern bir ülke olduğudur. Katılımcılardan K3 
ve K4 genel itibariyle beklentilerini karşıla-
madığını ifade etmişlerdir. Ekonomik kaygı-
lar ve gelecek kaygısı katılımcıların üzerinde 
durduğu bir diğer dikkat çeken konudur. 

•	 Türkler ile Suriyeliler arasında ne gibi 
benzerlikler ve farklılıklar var?

K1: “Türkiye, organize bir ülke Suriye’ye 
göre. Belki bu Suriye’de savaş olduğu için 
böyledir. Çok fazla servis var Suriye’ye göre. 
İyi sağlık hizmetleri, iletişim hizmetleri, ula-
şım hizmetleri. Çok çeşitli ulaşım hizmeti var. 
Suriye’de hiçbir sosyal sistem yok, burası 
farklı. Savaştan önce de öyleydi. Doktora, 
hastaneye gitsen ödeme yapmalısın. Dev-
let hastanesine gitseniz belki kendinizi bile 
kaybedebilirsiniz. Belki başınız ağrıyor diye 
oraya gidersiniz ama başka türlü acılar ile 
geriye dönersiniz”.
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K2: “Belki binaların tasarımları çok farklı. 
Burada duvarlar ve çatılardaki kırmızı şeyler 
farklı. Biz Suriye’de binaların betonla kaplı 
olmasını görmeye alışığız. Bu binalarla ilgili 
farklar. Burada sokaklar ve temizlik çok daha 
iyi. Hizmetler hakkında konuşmak gerekirse, 
evet çok daha iyi. Her anlamda internet, ula-
şım ağı, yollar ve hatta polisler bile. Mesela 
Suriye’de polis istasyonuna gidersen hapse-
dilebilirsin. Örneğin birisi sizin evinizi soysa 
ve sizde polise gidip soyulduğunuzu söylese-
niz, size ‘Sizin kendi kendinizi soymadığınızı 
nasıl bileceğiz. Bize ödeme yapmalısınız’ di-
yebilirler. Hadi başlayalım. Burada polisler 
iyiler hatta. İlk Türkiye’ye geldiğimde emni-
yete gittim, bir masada oturuyordum ve bir 
polis gelip ‘Oturabilir miyim buraya?’ diye 
sordu. Bana bunu neden soruyor diye çok şa-
şırmıştım. Suriye’de olsa ‘Defol’ derler. Bu-
rada hizmet görevlileri gerçekten çok daha 
kibar, insanlar da öyle. Belki bunun sebebi 
insanların işleriyle çok meşgul olmaların-
dandır, kimsenin başkası ile uğraşacak za-
manı yok. İnsanlar sadece işleri ve aileleriyle 
meşguller”. 

K3: “Şey diyebiliriz iki ülke, Türkiye’deki 
insanların bakışı daha açık bir bakış, daha 
laik bir bakış, Avrupa’ya yönelik, Avrupa’nın 
fikirlerini almış bir toplum. Ama Suriye’deki 
toplum böyle değil. Tamam, laik bir toplum, 
cumhuriyetçi bir toplum ama Arap diktatör-
lerin yaptığı siyasetten dolayı bu toplum faz-
la dışarıya açılamıyordu. Tamamen bedevi, 

Suriye’de farklı farklı kesimlerin yaşadığı yer-
dir, etnik grupların işte Arap aşiretlerin, mil-
liyetçilerinin, Çerkezlerin, Kürtlerin, Türk-
menlerin, Ermenilerin farklı kesimlerin yaşa-
dığı bir yer. Bu farklı kesimler de Türkiye’ye 
benzer bir etnik kesimleri var. Ama oradaki 
Suriye’deki siyaset gereği de özgürce hareket 
edemiyorduk. Türkiye’ye geldiğimizde bunu 
açıkça görebiliyoruz. Burada bütün kesimler 
kendi halkıyla, kendi isteğiyle yaşayabiliyor-
lar. Suriye’de yapamıyorduk bunu.  Burada 
bir nebze demokrasi var. Batıya göre yeterli 
kalmıyor”. 

K4: “Türkler, Türklere daha yakın. Yabancı-
lara o kadar yakın değiller”.

İki ülke arasındaki benzerlikler ve farklılık-
lar katılımcılar tarafından değerlendirildiğin-
de sağlıktan ulaşıma ve iletişim sektöründen 
ülkenin yönetim şekline ve mimari yapısına 
kadar her şeyin farklı olduğu ifade edilmek-
tedir. Ayrıca hukuk kuralları ve hizmetlerin 
Suriye’de daha kötü olduğu belirtilmektedir.

•	 Türkiye’deki yasalar hakkında size bil-
gilendirilmeler yapıldı mı? Yapıldıysa anla-
tınız.

K1: “Hayır”. 

K2: “Hayır, buradaki kurallar hakkında hiç-
bir şey bilmiyorum”. 

K3: “Böyle bir şey yok. Dediğim gibi 
Türkiye’nin öyle yabancılara göre bir sistemi 
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yok. Yasası yok. Yabancı ikameti alabiliyor-
sun, onun dışında diğer yasaları duymadık. 
Bilgilendirilmedik yani. Devlet bizi toplumun 
bir parçası olarak görmüyor. Avrupa’ya gitti-
ğin zaman bunu düzenli bir şekilde yapıyor-
lar. Entegrasyon amacından dolayı. Bu insan-
lar Avrupa’ya gittiği zaman bir sene dil eği-
timine tabi tutuluyorlar, ondan sonra işte bu 
insanlar hangi meslekte çalışmak istiyorlarsa 
o işte bir senelik eğitim alıyorlar. Artı ma-
aşları, sigortaları var. Sosyal haklarını ala-
biliyorlar. Ama burada devletin Türkiye’de 
maalesef öyle bir şeyi yok. Bundan dolayı 
bu insanlar Avrupa’yı tercih ediyorlar. Ha-
yatlarını riske atarak zaten bu insanlar göz 
önünde ölümü bulundurarak oraya kaçmaya 
çalışıyorlar. Zaten biz ölmüşüz diyorlar. Öl-
müşüz, Türkiye’de de yaşasak Suriye’de de 
yaşasak ölmüşüz zaten. Bu yolda ölsek ne 
olacak. Başka bir çıkış yolu göremiyorlar”. 

K4: “Hayır. Sadece kimlik aldığımda çalış-
maya izin yok dediler. O kadar. Başka bir şey 
söylemediler”.

Katılımcılar Türkiye’de geçerli olan yasalara 
ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılma-
dığını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan K3 
toplumun bir parçası olarak görülmedikleri 
için yasalarla bilgilendirme yapılmadığını, 
Avrupa ülkelerinde ise bu durumun daha iyi 
olduğunu ifade etmiştir.

Kültürel Uyum Meselesi

•	 İstanbul’da yaşayan diğer Suriyeliler ile 
aynı bölgede (semt) mi yaşıyorsunuz?

K1: “Evet, Bağcılar’da çok fazla Suriyeli 
var”. 

K2: “Evet”.

K3: “Tabi mahallelerde, sokaklarda gördü-
ğüm aileler var. İstanbul’un her tarafına ya-
yılmışlar. Fatih’te, Okmeydanı’nda, Başakşe-
hir, Üsküdar, Pendik her yerdeler”.

K4: “Evet, çok Suriyeli var”. 

Katılımcılar yaşadıkları ilçe olan Bağcılar’da 
çok fazla Suriyeli mülteci olduğunu ifade et-
mektedir. 

•	 Diğer Suriyeliler hangi işlerde çalışıyor-
lar?

K1: “Tekstilden turizme birçok alanda çalı-
şıyorlar”. 

K2: “Tekstil işinde, fabrikada işçi olarak ça-
lışıyorlar. Turizmde, saç ekimi yapan hasta-
nelerde çalışıyorlar”.

K3: “Mesleği olan rahatça iş yapabiliyor. 
Mesela boyacı, ayakkabıcı yani zanaatı olan 
meslek sahibi olan rahatça burada iş bula-
biliyor. Ama tam hakkını alamıyor maalesef. 
Burada işte sigorta, bu insanların iş izni ala-
mamalarından dolayı böyle sıkıntılarla kar-
şılaşabiliyorlar. Bu insanlar rahatça iş yapa-
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mıyor, bazen parasını alamıyor, bazen ücreti-
ni çok az alıyor. Çalışma saatleri çok yüksek, 
bu insanlar bu iş hayatına uyum sağlayamı-
yor. Kullanılıyorlar. Buradaki iş sahipleri, 
patronlar Suriyelileri çok rahatça kullana-
biliyor. Bu insanlar savaştan kaçıp buraya 
sığınmışlar, bir ekmek parasının derdindeler. 
Ne olursa olsun ben çalışırım. İşte bu insan-
lar her yerde çalışıyorlar. Bu insanlara sağ-
lam bir maaş, gelir gelmediği zaman farklı 
işlere de yöneliyorlar. Yasal olmayan işlerde. 
Bu da Suriyeliler açısından büyük bir sıkıntı. 
Bunlar arttıkça insanların tepkileri artıyor”.  

K4: “İş bulamıyorlar, bulurlarsa çalışıyorlar 
kendi mesleklerinde. Mesela ben iç mimarlık 
okudum ama turizmde çalıştım. Ama bir iş 
bulursam çalışırım para kazanmak için”.

Suriyelilerin Türkiye’deki çalışma alanları 
ve koşullarının çok iyi olmadığı ifade edile-
bilir. Katılımcılar hemen hemen her sektörde 
çalışabildiklerini, ancak çalışma şartları ve 
ücretlerinin iyi olmadığını ifade etmişlerdir. 
Özellikle K3 mültecilerin çalıştıkları yerlerde 
karşılaştıkları dile getirmiştir. 

•	 İstanbul’daki insanların size ve çevre-
nizdekilere karşı tepkileri nasıl?

K1: “Aslında, kimsenin bana karşı olduğuna 
dair bir hisse kapılmadım. Ama bazı insan-
ların yaşadıkları apartmanlarda sorunlar 
yaşadığını duydum. Belki savaş yüzündendir. 
Ama bana böyle bir şey olmadı. Kimse bana 

karşı olmadı. Belki bazı Suriyeliler Türklere 
sorun çıkartmış olabilir ve Türkler onlara 
karşı olmuş olabilir. Emin değilim bundan 
ama hislerim bu yönde”. 

K2: “Çok yardımseverler aslında. İstanbul’a 
ilk geldiğimde komşularım bana “Nereli-
sin?” diye sorduklarında Suriyeli olduğumu 
söyledim. Ve benimle ilgilendiler. Bana yar-
dım etmek istediklerini, buraya hoş geldiğimi 
söylediler. Paraya, işe ihtiyacım var mı diye 
sordular. Dili konuşamıyorduk ama ilk 2 ay 
boyunca komşumuz bize gelip Türkçe kelime-
ler öğretiyordu. Dil bilmiyorduk o da bu şe-
kilde bize yardım etmeye çalışıyordu. Bize iş 
bulma konusunda yardımcı olamazdı çünkü 
dil bilmiyorduk. Fakat o bize önce dili öğren-
memizde yardımcı oldu iş bulabilelim diye. 
Başka bir komşumuz vardı. Bizim dairemizin 
içinde eşya olmadığını fark etti. Ertesi gün 
bize geldi ve kaç kişi olduğumuzu sordu. Beş 
kişi olduğumuzu söyledik. Ertesi gün tekrar 
geldi. 5 yatak, yerde oturduğumuz gördüğü 
için masa, sandalye getirdi. Çamaşır maki-
nası ve bir sürü şey getirdi aslında. Ve her şey 
yeniydi, kullanılmış değildi. Ramazan ayında 
her hafta pazarın kurulduğu günlerde bizi pa-
zara götürürdü. Örneğin yüz lira alır ve bu 
para sizin için, bununla size bir şeyler alaca-
ğız derdi. Parayı bize vermezdi ama bizimle 
gelip neye ihtiyacımız varsa tavuk, et, pey-
nir alıp bize verirdi. Gerçekten çok iyiydiler. 
Sana dediğim gibi burada çok fazla yardım-
sever insan gördüm. Bize karşı çok iyiydiler”.
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K3: “Suriye’den gelen insanlar hep aynı de-
ğil. Parmaklarınız aynı değil. Suriye diğer 
Arap ülkelerinden farklı bir ülkedir. Buradaki 
yani İstanbul’daki insanların Arap ülkelerine 
bakışı ‘Bu Araplar bedevidir, cahildir, yobaz-
dır’ diye bir şey. Sürekli bu söylemlerle karşı 
karşıyayız. Ama Suriye’deki insanlara bunu 
uygulayamazsın, Suriye’deki insanlar farklı-
dır. Kültür olarak Türkiye ile aynıdır. Yemek 
olarak, adetler işte bunları şeyde görebili-
yorsunuz sınırdaki şehirlerde. Gaziantep-Ha-
lep işte Hatay-Lazkiye’de aynı kültür vardır, 
farklı bir şey göremezsiniz orada. Türkmen 
olmasalar bile aynı yaşam şartları var, evli-
likler, düğünler, işte adetler, gelenekler, gö-
renekler ama aynı yani. Türkiye’deki insan 
bu batıya yönelik görüşü aldığından dolayı 
Araplara, Suriye’deki halkı küçümsüyor. Bu 
da bir sıkıntı yapıyor”. 

K4: “İyi davranıyorlar. Kötü davranmıyor-
lar”.

Katılımcılara yaşadıkları çevredeki insanların 
tepkileri sorulduğunda insanların onlara karşı 
kötü davranmadıklarını, aksine yardımcı ol-
duklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların or-
tak kanaati kendilerine ve çevrelerindeki di-
ğer Suriyelilere iyi davranıldığı yönündedir. 
Yalnızca katılımcılardan K3 İstanbul’daki in-
sanların Araplara bakış açısının Avrupa’daki 
ile aynı olduğunu, Suriyelileri küçümsediğin 
ifade etmektedir. 

•	 Türk komşularınızla ilişkileriniz nasıl?

K1: “Gerçekten iyi. Belki ilk başta yeni bir 
binada kalmaya başladığınızda bazı insan-
lar size bakıp sizin buralı olmadığınızı, farklı 
ülkeden, kültürden olduğunuzu söyleyebilir. 
Bazı şeyler farklı. Ama onlar sizinle iletişim 
kurmaya başladığında, ilk başta sizinle ilgili 
bir şey bilmiyorlar, her şey iyi gidiyor. Her 
yerde olduğu gibi. Ama bazı insanlar bütün 
gece bir şeyler içerek, sesli bir şekilde TV iz-
leyerek komşularını sinirlendirebilir. Tabi bu 
sadece Türkler ile alakalı bir şey değil. Örne-
ğin arkadaşınızla maç izliyorsunuzdur, tele-
vizyonun sesi çok açıktır. Bir komşunuz gelip 
‘Lütfen televizyonun sesini biraz kısın’ diye-
bilir. Yani bu tarz sorunlar Suriyeli olmakla 
ilgili değil, herkes için geçerlidir. Belki bir-
çok insan, diğerleriyle nasıl ilişki kuracağı-
nı bilmiyordur. Bir iletişim problemi vardır. 
Suriye’den gelen herkes sonuçta şehirli değil, 
kasabalardan, köylerden gelen insanlar da 
var. Onlar komşularıyla nasıl ilişki kuracak-
larını bilmiyor olabilirler”. 

K2: “Yardımsever insanlar, çok yardımcı ol-
dular”.

K3: “Burada yine siyasi bir etnisiti var. Hü-
kümetin desteklediği gruplara, diğer partiler 
buna karşı duruyor. Kimi destekliyorsa me-
sela hükümet Suriyelileri destekliyordur her 
zaman. Diğer partiler, diğer insanlar, farklı 
görüşte olan insanlar bu insanları sürek-
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li aşağıda görüyorlar. Böyle bir siyaset var, 
bizim için çok kötü. Hükümetle birlikte işte 
Suriyeliler bizimle aynı duygularda olup in-
sanlar bize daha yumuşak gözle bakıyorlar. 
Bu Türkiye’ye göre bir siyasettir, biz bunlara 
karışamayız”. 

K4: “Türk komşularımla ilişkilerim iyi, prob-
lem yaşamıyorum”.

Katılımcılara komşuları ile olan ilişkileri so-
rulduğunda ise iletişim kurdukça ilişkilerin ve 
bakış açılarının değiştiğini ifade etmektedir-
ler. Komşuluk ilişkilerinde her iki tarafın da 
hatalarının olabileceğini vurgulamaktadırlar. 
Ayrıca K3 Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili 
yapılan siyasi tartışmaların Türk toplumunu 
etkilediğini, bu sebeple ilişkilerin bu etken 
neticesinde her zaman sabit olamayacağını 
ifade etmektedir. 

•	 Onlara uyum sağlayabiliyor musunuz? 
Nasıl / Neden?

K1: “Evet. Fakat bu kolay değil çünkü dili 
bilmiyorsunuz. Ama burada 3-4 yıldır yaşa-
yan Suriyeliler var, aileler mesela, ve siz bir 
grup insana baktığınızda onların Türk mü 
Suriyeli mi olduğunu anlayamazsınız. Yani 
benzer aile gibiler. Artık dili biliyorlar. Me-
sela Urfa, Gaziantep’te de çok Suriyeli var. 
Orada bir kıza baktığınızda onun Türk mü 
Suriyeli mi olduğunu hemen anlayamazsınız. 
Çünkü aynı kültürü paylaşıyorlar”. 

K2: ---

K3: “Şimdi dediğim gibi ben bir Türk asıl-
lıyım, burada komşularımla, arkadaşlarımla 
rahat iş yapabiliyorum. Hayatımı yaşayabi-
liyorum, arkadaş çevrem var. Burada çev-
rem var, iş adamları, dernekler, hocalarımız 
üniversiteden dolayı. Böyle bir entegre var. 
Araplar için dilden kaynaklı sıkıntı vardır. 
Buradaki halk yabancı dil bilmediğinden do-
layı bazı mahallelerde tam halk değil de hal-
kın yüzde sekseni yabancı dil bilmemektedir. 
İşte bundan dolayı iletişim kuramıyorlar. Dil 
sıkıntısı var”.  

K4: “Yani nasıl diyeyim. İlk 6 ay hiç alışa-
madım. Sonra alıştım. 6 aydan sonra alıştım. 
Dil bilmiyordum ama kurs alıyordum. Sonra 
alıştım”.

“Komşularınıza ve çevrenize uyum sağlaya-
biliyor musunuz?” sorusuna katılımcılar dil 
bilmemenin ilişkileri ilk başlarda olumsuz 
etkilediğini, zamanla dil sorunu aşıldıkça 
ilişkilerin daha iyi durumda olacağını ifade 
etmektedirler. Katılımcılardan K1 daha uzun 
SÜREDİR Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin 
dil sorununu çözdüğü için var olan toplumsal 
yapıdan ayırt edilmediğini ifade etmektedir. 
K3 ise Türkmen ve Arapların iş bulma, çevre 
edinme gibi konularda daha farklı olduğunu 
ifade etmektedir. Türkmenlerin uyum sağla-
malarının daha kolay olduğunu vurgulamak-
tadır.
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•	 Sizce Türklerin Suriyelilere karşı önyar-
gıları var mıdır? Eğer varsa siz benzer olayla-
ra şahit oldunuz mu? 

K1: “Evet. Eğer bir Suriyeli, çok bilgili ol-
mayan normal birisi, bir sorun çıkarırsa, in-
sanların zihinlerinde tüm Suriyelilerin kötü 
olduğu hissi oluşuyor. Bazı medya araçları 
Suriyelilerin iyi olduğunu söylerken bazıla-
rı da aksini söylüyor. Suriyelilerin Suriye’ye 
geri gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Suriye 
meselesinin onları ilgilendirmediğini söyle-
mesi, Türklerin kafasını bulandırıyor”. 

K2: “Bu önyargı ile ilk başta karşılaştım, bi-
rileriyle Türkçe konuştuğumda. Kiralamak 
için bir daire arıyordum, emlak ofisine gittim 
bir daire bulsun diye. Emlakçı, evin sahibiyle 
konuştu. Sonra bir arabaya bindik, ben hiçbir 
şey demedim. Benim Türk mü yoksa başka bir 
yerden olduğumuz bilmiyorlardı. Eve doğru 
giderken, bir şeyler söyledim ve benim Türk 
olmadığımı anladılar. Nereli olduğumu sor-
dular, Suriyeliyim dedim. Arabayı durdurdu 
ve bana arabadan çıkmamı söyledi. Dairesini 
bana vermek istemediğini söyledi. Bu şekilde 
önyargıyla karşılaştım. Beni tanımıyorlardı 
bile. Hatta emlakçı bilgili birine benziyor-
du ve benimle iyi konuşmuştu. Sonra o bile 
‘imkânsız’ dedi. İş ararken de böyle. Senin 
Suriyeli olduğunu bildiklerinde seni işe bile 
alsalar, az maaş veriyorlar”. 

K3: “Biraz önce dediğim gibi Ortadoğu’daki 
Arapları ya da oradan gelen insanları aşa-
ğıdaki seviyede görmek bu insanlara bir ta-
kım sorunlar açabiliyor. Bu insanlara sürekli 
hakaret ettiğin zaman, bu insanlar bir buna-
lıma giriyor, belli başka işlere yöneliyorlar. 
Bu işlere bu insanlara ev vermemek, evlerin 
kirasını pahalılaştırmak, ücretini vermediğin 
zaman bu insanlar bıkıp başka işlere yönele-
cektir. Bu da Türkiye’deki halkın buna hoş-
görü ile bakması gerekiyor, daha farklı bir 
gözle bakması gerekiyor. Türkiye’deki halk 
bilinçsiz, yabancı görmemiş gibi bir siyaseti 
var. Yabancılara alışması gerekiyor. Devletin 
bir desteği lazım. Devletin bilinçlendirmesi 
lazım insanları”.

K4: “Evet, böyle bir şey var. Mesela Suriyeli 
çok dilenci var diyorlar. Türkler hep böyle di-
yor. Ben ‘Suriyeliler’ dediğimde ‘Ooo çok di-
lenci var’ diyorlar. Ama bence haklılar. Ama 
bütün dilenciler Suriyeli değil. Arapça bilen 
Türkler de dilencilik yapıyor ama kendilerine 
‘Suriyeli’ diyorlar”.  

“Türklerin Suriyelere karşı önyargıları var 
mıdır?” sorusuna katılımcılar evet yanıtını 
vermişlerdir. Genellikle Türklerin Suriyeliler 
hakkında olumsuz izlenime sahip olduklarını 
söylemektedirler. Kitle iletişim araçlarından 
edinilen olumsuz bilginin bunda etkisi oldu-
ğunu ifade etmektedirler. İş ararken, kiralık 
daire bakarken bu olumsuz izlenimlerin Su-
riyelileri zor durumda bıraktığını hatta kimi 
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zaman Suriyelilerin dilencilikle suçlandığı-
nı dile getirmişlerdir. Koyuncu (2014: 161) 
Türk toplumunda Suriyeli mültecilere karşı 
ön yargı olmasını çeşitli sebeplere bağla-
maktadır. Bunlar Arapların Türkleri sırtından 
vurduğu, savaştan kaçanlara yönelik “vatan 
haini” kanısına sahip olmaları ve benzer bir 
durumun Türkler için geçerli olması halinde 
Arapların yardım etmeyeceği inancıdır. 

SONUÇ

Göç olgusu 21. yüzyılın önemli bir gerçeği 
olarak bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı 
bir gerçekliktir. Başta Orta Doğu ve Afrika 
olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde de-
vam eden çatışmalar, siyasi baskılar gibi du-
rumlar insanları yaşadıkları yerleri terk etmek 
zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Bu 
durum ise sadece göç edenler üzerinde kalıcı 
etkiler bırakmakla kalmaz, aynı zamanda göç 
edilen bölgelerdeki toplum yapısı üzerinde de 
değişikliklere sebep olabilmektedir. 

Göç beraberinde birçok sorunu da getirmek-
tedir. Özellikle göç edenler ile göç edilen 
yerdeki bireyler arasındaki kültürel uyum 
meselesi oldukça önemlidir. Çünkü kültürel 
uyumun-adaptasyonun- olmadığı durumlarda 
gruplar arasında ciddi çatışmalar çıkabilmek-
tedir. Suriye’deki iç savaş başladığından beri 
3 milyondan fazla mülteciyi kabul eden Tür-
kiye bu durumu tecrübe etmektedir. Özellikle 
mültecilerin yoğun yaşadığı illerde mülteciler 

ile yerel halk arasında büyük kavgalara va-
racak kadar çatışmaların yaşandığı medyaya 
yansımaktadır. Bu durumların önüne geçile-
bilmesi, ancak kültürel uyumun sağlanmasıy-
la mümkün olmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında görüşme yapılan 
Suriyeli mültecilerden elde edilen veriler ışı-
ğında;

Mültecilerin Türkiye’yi Suriye’ye oranla 
daha modern buldukları, ancak burada gele-
cek kaygısı taşıdıkları,

Mülteciler için sağlıktan ulaşıma, yönetim 
şeklinden mimariye kadar birçok konuda 
Türkiye ile Suriye arasında farklılıklar söz 
konusu olduğu,

Hukuk kuralları ve hizmetler bakımından 
Türkiye’nin daha iyi olduğu,

Mültecilere Türkiye’de yasalara dair hiçbir 
bilgilendirme yapılmadığı,

Bağcılar’da çok fazla mültecinin yaşadığı,

Mültecilerin Türkiye’de iş bulma noktasın-
da ciddi sıkıntılar yaşamadığı, ancak çalışma 
koşullarının ağır olduğu,

Türk toplumunun genellikle Suriyeli mülteci-
lere karşı yaklaşımın iyi olduğu,  

Mültecilerin komşularıyla ilişkilerinin ileti-
şim kurulabildiği takdirde iyi olduğu, 
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Türkçe bilmemenin Türk toplumuna uyum 
noktasında yaşanılan en büyük sıkıntı olduğu,

Türkçe öğrenildikten sonra ise uyum sorunu-
nun daha kolay bir şekilde çözülebildiği,

Türkiye’de Suriyeli mültecilere karşı ön yar-
gının olduğu ve Türk toplumunun mültecilere 
yönelik olumsuz izlenimlere sahip olduğu,

Medyadaki olumsuz mülteci temsillerinin 
toplumda Suriyelilere karşı olumsuz kanaat-
ler geliştirilmesine sebep olduğu ifade edile-
bilir. 

Suriye’deki iç savaşın ne zaman biteceği ve 
savaş bitse bile mültecilerin ülkelerine dö-
nüp dönmeyecekleri bilinmemektedir. Bu 
koşullar altında Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
mülteciler ile Türk toplumu arasında kültürel 
uyumun sağlanması bir zorunluluktur. Ara-
dan geçen 6 yıllık zaman diliminde birçok 
Türk ve Arap aileler evlilik yoluyla akrabalık 
bağı kurmuş, okul çağında olan mülteci ço-
cukların sayısı da artmıştır. Bu koşullar al-
tında mültecilerin topluma uyumu üzerinde 
ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Türkiye’deki Suriyelilerin hali hazırda 3 mil-
yonu aşan ve günden güne artan nüfusu; bu 
nüfusun büyük kısmının çocuklar ve gençler-
den oluşması Türk toplum yapısında önemli 
değişikliklere neden olmasını beklemek yan-
lış olmayacaktır. 

Şu ana kadar Türkiye’ye gelmiş ve kamp dı-
şında yaşamaya başlamış olanlar için belki 
geç olmakla birlikte, kamplarda yaşayan mül-
tecilerin günlük işlerini halledebilecek kadar 
Türkçe eğitimi almadan kamp dışında bir ya-
şam kurması kontrol altına alınmalıdır. Çeşit-
li devlet kurumları ve STK’lar bu çalışmaları 
hali hazırda yapıyor olsalar bile bu konuda 
daha programlı bir çalışma yapılmalıdır. Bu-
nun yanı sıra medyada yer alan birçok haber 
-mültecilerin vatandaş yapılacağı, sınavsız 
üniversitelere alınacağı gibi- Türk toplumun-
da mültecilere yönelik tepkilerin oluşmasına 
neden olmaktadır. Bu gibi konularda devlet 
yetkililerinin daha şeffaf davranarak, kamu-
oyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Son 
olarak mültecilerin çalışmalarına izin verile-
cekse, buna uygun yasal düzenlemelerin ya-
pılması, kamuoyuna duyurulması ve sonraki 
süreçlerin denetlenmesi gerekmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today, the attempts of refugees all around the world, especially Syrian refugees, 
to reach Western Europa or the USA have widespread media coverage. The topic of immigra-
tion has occupied the agenda so much for the first time since the Second World War. By the 
end of 2016, 65.6 million people were displaced forcibly. 40.3 million of them were displaced 
in their own countries. Also 2.8 million people are asylum seeker. Millions of refugees have 
migrated to Turkey since the civil war broke out in Syria. This situation makes dozens problem 
with it. The changes in social structure taking place in Turkey, which has a low level of welfare 
and some internal disturbances, isn’t surprising after accepting millions of refugees from its 
borders. Moreover, this immigration wave, which is very difficult for Turkey, is also the biggest 
immigration to Turkey throughout the republican history (Çetin, 2013). The number of forced 
migrants for various reasons such as conflict, violence and persecution has reached very high 
numbers in the world. According to the figures of the year 2016, Turkey is the third country 
hosting the highest number of refugees among the other countries for the third consecutive 
time. There are more than 3 million registered refugees only from Syria in Turkey. In addition, 
Turkey has opened its doors 300,000 people from different nationalities registered to the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Istanbul is the most attractive city for 
refugees in Turkey. Throughout history, Istanbul has always been a preferred place for immi-
gration because of its ideal for trade and opportunity-filled metropolitan (Pérouse, 2011: 249). 
The population of Istanbul, which is a very crowded city, has been 14 million 804 thousand 116 
with the influx of immigrants by the year of 2016. Migration can be described as people mov-
ing from one place to another and leaving their place. However, immigration is more than just a 
simple relocation. The phenomenon of immigration not only makes radical changes in the lives 
of migrants, but also has a variety of effects on the social structure of migrated regions. The cul-
tural harmony between the two groups at this point is important for the formation of a sustain-
able social structure. Therefore, studies on cultural harmony in countries with heavy migration 
can be regarded as a necessity. Otherwise, it is possible that there will be various conflicts in 
society. Forced migration within the types of migration is the most distressed one in terms of 
the potential impacts on migrants. Because the individuals have to move outside unwillingly 
and leave behind all the history –memories- they have. This makes it necessary for migrants 
to forget all the experiences of socialization they have learned and therefore socialize from the 
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very beginning in the newly joined societies. There are important responsibilities for everyone 
to complete all these processes without problems in regions where migrants and residents live 
in. Aim: The number of Syrians in Turkey is quite high. It is even possible to find Syrian neigh-
bourhoods in many cities. In this research, it is aimed to learn the experiences of the Syrians liv-
ing in Turkey in the context of adapting to the Turkish society and to draw a frame of the current 
situation. In this context, it is aimed to learn the process of adaptation of the Syrians to Turk-
ish society and the situations encountered in this process. Method: Semi-structured interview 
method, which is among the qualitative research methods was used in this research. Interviews 
are usually held in particular time and place. The questions are predetermined. In addition to the 
open-ended questions, new questions can be added according to the dialogues developed during 
the interview. This research method is the most commonly used interview format for qualitative 
research and usually completed within 30 minutes to several hours (DiCicco-Bloom ve diğ., 
2006: 315). The data from semi-structured interviews were evaluated by descriptive analysis, 
which one of the qualitative research methods. In the descriptive analysis, the obtained data are 
summarized according to the predefined themes and interpreted. Direct quotes are also used 
so that the opinions of the interviewees can be presented more strikingly. The obtained data is 
interpreted as a cause-and-effect relation (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 224). Findings and Re-
sults: It is unknown when the civil war in Syria will end and whether the refugees will return 
to their countries or not, even if the war is over. Under these conditions, providing cultural 
harmony between the Syrian refugees living in Turkey and Turkish society is a necessity. In the 
last 6 years, many Turkish and Arab families have established a kinship through marriage and 
the number of refugee children in school age has also increased. Under these circumstances, 
serious researches are needed on adapting refugees to the society. The population of the Syrians 
in Turkey is currently more than 3 million and increasing day by day. It would not be wrong to 
expect that this population of refugees, which made mostly up of children and young people, 
causes significant changes in the structure of the Turkish society. It should be a necessity for the 
refugees living in the refugee camps to learn Turkish enough to handle their daily affairs. Vari-
ous public institutions and NGOs should work on this topic more programmatically. Besides, 
much news in the media causes negative reactions to the refugees in Turkish society. In such 
cases, state authorities should inform the public transparently. Finally, if refugees are allowed 
to work, appropriate legislative arrangements should be made. Then it should be publicized and 
supervised the processes by the authorities. 
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Öz: Amaç: Kültür toplumsal bir olgunun ürünüdür; bununla 
birlikte zamanla değişmektedir.  Bu doğrultuda toplumda 
kültürel değişimler meydana gelmektedir; her bir kültürel 
değişim ise çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Teknoloji, 
toplumsal hareketler, reformlar gibi birçok olgu kültürel deği-
şimi sağlamaktadır veya kültürel değişime neden olmaktadır. 
Türkiye ise “Tarz-ı Hayattan Life Style’a” bir geçiş gerçek-
leştirmiştir. Nitekim Cumhuriyetin kurulmasından günümüze 
kadar, Türkiye’de ekonomik, toplumsal, teknolojik olarak 
birçok alanda değişim gerçekleşmiştir. Her bir alan ise kendi 
ile bütünlük içerisindedir. Ekonominin güçlü olması toplumun 
refah seviyesini etkilemektedir ve teknolojinin gelişmesi de 
ekonomiden bağımsız değildir. Bu doğrultuda Türkiye’de 
pek çok alanda değişim meydana gelmiştir. Bu değişim ise 
kültürel hayata nüfus ederek, bireylerin yaşam tarzlarını be-
lirlemektedir. Bireylerin yaşam alışkanlıklarını, geleneksel 
ritüellere bakış açılarını ve nesiller arası kültürel değişim far-
kını tespit edebilmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem: Çalışma çerçevesinde kültürel pratikler ve rutinler 
tespit edilerek, geniş kapsamlı bir anket formu hazırlanmış-
tır. Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan kişilere 
iletişim teknolojileri vasıtasıyla ulaşılarak, 10-25 Kasım 2017 
tarihleri arasında farklı yaş gruplarına sahip 345 kişi üzerin-
de bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmada 
kuşaklar arası farklılıklara ulaşılmıştır. Her bir kuşak kendi 
içerisinde eylemlere ve ritüellere farklı tepkiler vermektedir. 
Sonuç: Elde edilen veriler bilgi işlem ortamına aktarılarak 
analiz edilmiş ve analiz neticesinde yaş büyüdükçe kültürel 
değişim azalmaktadır, sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Değişim, Türkiye, 
Araştırma

Abstract: Aim: Cultural is a product of the social phenome-
non; it changes together with time. In this direction cultural 
changes occur in society, and each cultural changes is influen-
ced by various factors. Many phenomena such as technology, 
social movements, reforms provide cultural change or cause 
cultural change. Turkey has made a transition from ‘Tarz-ı ha-
yat’ to ‘Life style’. As a matter of fact, Turkey has undergone 
many changes in economic, social and technological aspects 
from the establishment of the republic to the day-to-day. And 
each field is in its own integrity. The strength of the economy 
affects the welfare of society or the development of techno-
logy and transportation to technology are not independent 
of the economy. In this way, changes have been happened in 
many field in Turkey. This change determines the lifestyles 
of the individual by submerging cultural life. That study was 
carried out for determining the life habbits of individuals, the 
points of view from the traditional rituals and the difference 
of the cultural change between the generation. Method: A 
comprehensive questionnaire was prepared by identifying 
cultural practices and routines in the framework of this study. 
This research was accomplished on 345 people with different 
age groups between 10-25 November 2017 by reaching pe-
ople living in different regions and cities of Turkey through 
communication technologies. Findings: In this study, it was 
determined that there are differences between generations. 
Each generation reacts differently to actions and rituals itself 
Conclusion: The data obtained were analyzed by data pro-
cessing application and as a result of the analysis, the cultural 
change decreases as the age increases. 
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GİRİŞ

Kültür toplumlara atfedilen özelliktir; zira 
kültür yaşam şeklidir, ortak bir kulvarda bu-
luşma yeridir, ötekini var eden öznedir, de-
ğişim gösterir. Araştırmacılar tarafından ir-
delenen bir konudur; çünkü sosyal hayatın 
inşasında önemli bir aktördür. Bu bağlamda 
kültür toplumdan soyut düşünülemez. Kültü-
rün belirleyicileri ise hemen hemen her top-
lumda aynıdır. Din, ideoloji, coğrafya, tek-
noloji, ekonomi gibi tüm unsurlar kültürün 
oluşumunda etkilidir. 

Kültür unsurları olan bu faktörler ise dönem 
dönem değişime uğramıştır. İlkel toplumlar-
dan günümüze kadar geçen sürede çok sayıda 
değişim meydana gelmiştir. Değişim gelişi-
min ürünüdür; nitekim toplumlar gelişmeyi 
istemeselerdi değişmeyi kabul etmezlerdi. 
Çalışmada değişim dönemleri dört kategoride 
incelenmiştir. İlk insan toplulukları olan avcı 
ve toplayıcılar ilkel toplumlar kabul edilirken, 
avcı toplumları takiben tarım toplumları or-
taya çıkmıştır. Sanayi toplumlarının akabin-
de ise günümüz dünyası olarak nitelendirilen 
enformasyon toplumu ortaya çıkmıştır. Unu-
tulmaması gereken bir diğer husus ise hiçbir 
toplum birbirinden bağımsız değildir; zira en-
formasyon toplumu sanayi toplumundan ba-
ğımsız düşünülemezken, sanayi toplumu da 
tarım toplumundan ayrı yerde değildir. 

Kültürel değişim dönemlerinden biri olan 
enformasyon toplumu ise önemli bir yere sa-
hiptir; öyle ki enformasyon toplumu önceki 
toplumlardan beslenmektedir. Ancak o top-
lumlardan ayrı bir kulvarda yer almaktadır. 
Enformasyon toplumunda öne çıkan öğe ise 
teknolojidir; nitekim araştırmacılar teknoloji-
yi enformasyon toplumunun bir öznesi olarak 
kabul etmektedir. 

Global dünyada Türkiye gibi bir ülkenin deği-
şen dünyadan bağımsız hareket etmemesi ise 
düşünülememektedir. Türkiye kültürel açıdan 
köklü bir tarihe sahiptir. Türk kültürü ulusal 
ve yerel olmak üzere farklı özellikleri kendi 
içerisinde barındırmaktadır. Bu özellikler ge-
neli kapsayan ritüeller, eylemler olabileceği 
gibi toplum içerisinde değişmesine mümkün 
olmayan kalıp yargılar da mevcuttur. 

Bununla birlikte Neıll’e göre kültür dinamik 
ve değişken bir süreçtir, bu sebeple tanım-
lanması zordur (2000:162-163); ancak kültür 
dinamik bir yapıya sahip olsa da kültürel me-
taforları süreç içinde,  beraberinde taşımakta-
dır. Türk kültürünün geleneksel yapısına ba-
kıldığında ise farklı örf ve adetler mevcuttur. 
Örf ve adetlerin taşıdığı anlam ise kuşaktan 
kuşağa değişmektedir. Bu doğrultuda kuşak-
lararası kıyaslamalar yapılabilmektedir. Bu-
radan hareketle bu çalışma oluşturulmuştur. 
Araştırmanın teori kısmında kültür, kültürel 
değişim, kültürel değişim dönemlerine yer 
verilerek, bulgular kısmına geçilmiştir. Bul-
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gular kısmında ise her bir katılımcıdan alınan 
verilerek analiz edilerek yorumlanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI

Alışkanlıklar belli bir zaman geçtikten son-
ra rutinlere dönüşerek gelenek halini almak-
tadır. Gelenekler ise kimi toplumlarda yazılı 
olmayan yasalar gibi kabul edilmektedir. Ge-
leneklerin reddi ise kimi çevre ve yaş grupla-
rında toplumun ve bireyin çöküşü olarak da 
algılanabilmektedir; hatta bazen bir gelenek 
dini bir emir gibi algılanıp hurafeye de dönü-
şebilmektedir. Öyle ki muska, nazar bocuğu 
gibi nesnelerin kişiyi nazardan koruyacağına 
inanmak, kurşun döktürmek, türbe ve yatır-
lardan medet ummak, iki bayram arası kıyı-
lan nikahın uğursuzluk getireceğine inanmak, 
kara kediye uğursuzluk anlamı yüklemek gibi 
birçok şey toplumda varlığını sürdüren ve 
dinle bağdaştırılan yanlış algılamalardır. Tüm 
bunlar bir gelenek halini alıp tabulaşabilmek-
tedir. Gelenek ise aile içinde, toplumun belirli 
bir katmanında varlığını sürdüren uygulama-
lardır. Ritüeller, kullanım alışkanlıkları, yar-
gılar gibi faktörler geleneksel yapı içerisin-
dedir. Geleneksel bir yapıya sahip olan Türk 
toplumunun değişen dünyadan bağımsız ha-
reket etmesi düşünülememektedir. Nitekim 
kapitalist bir sistem tüm dünyayı kuşatan ve 
aynılaştıran bir yapıya sahiptir. Bu kapitalist 
yapı geleneksel bir zeminde dahi inşasını 
sürdürebilmektedir. Öyle ki geleneksel ya-
pıyı kendi işleyiş çarkına uydurabilmekte-

dir. Bazen de sistemin getirdikleri geleneksel 
yapı ile çelişebilmektedir. Çeliştiği yerde ise 
kültürel çatışmalar meydana gelerek kuşak 
çatışmaları veya kültürel yozlaşmalar ortaya 
çıkmaktadır.  Sistem tek dünya düzeni amaç-
layan bir örgüttür. Bunun anlamı ise her yer-
de aynı insan figürleri yaratarak, herkesi tek 
bir birey haline dönüştürmektir. Bu yargıdan 
yola çıkarak bu çalışmada Türk kültüründe 
önemli yere sahip olan unsurlar ile sistemin 
sunduğu yeniler arasında bir kıyaslamaya gi-
dilerek farklı yaş grupları üzerinde bu araş-
tırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada katı-
lımcılara beşli likert ölçeği kullanarak farklı 
sorular yöneltilmiş ve ne ölçüde katılıp katıl-
madıkları veya kullanma sıklıkları sorulmuş-
tur. Araştırmanın temel amacı yaş gruplarının 
yeniliklere ve kültürel rutinlere ve gelenekle-
re katılma süreçlerini tespit etmektir.

 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Araştırmada kültür, kültürel değişim ve kül-
türel değişim konuları üzerine odaklanılarak, 
araştırmadan elde edilen veriler bulgular kıs-
mında yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde ise 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma 
e-ortamda gerçekleştirilmiştir. 10-25 Kasım 
2017 tarihleri arasında tesadüfi örneklem yo-
luyla seçilen 345 kişi üzerinde uygulanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada kültür ve kültürel değişim, Türk 
kültüründe öne çıkan öğeler üzerine bir li-
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teratür taraması yapılarak bir anket formu 
oluşturulmuştur. Anket tekniği kullanılarak 
bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha 
araştırmasına farklı yaş gruplarından kişiler 
katılmıştır. Elde edilen veriler ise bulgular 
kısmında yorumlanmıştır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmanın e-ortamda gerçekleşmesinden 
dolayı araştırmaya katılan katılımcıların ço-
ğunluğunu genç nüfus oluşturmuştur. Ço-
ğunlukla yaşlı kesime sanal ortamda aracılar 
vasıtasıyla ulaşılmıştır. Yaşlı kesimin de genç 
kesim kadar bir sayıya sahip olması temsil 
yeteneğini yükseltebilirdi, ancak genç kesim 
kadar yaşlı kesime ulaşılamamıştır. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bu araştırmada nesiller ve kültürel değişim 
arasında bir bağlantı olduğu düşüncesi temel 
hipotezdir. Büyük yaş grupları daha az kültü-
rel değişim göstermektedir, küçük yaş grup-
ları ise kültürel gelenek ve rutinlere daha az 
bağlıdır tezi araştırmada beklenen bir sonuç-
tur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE KÜLTÜREL 
DEĞİŞİMİ ANLAMAK 

Kültürel Değişim ve Toplum Kavramı

Kültür, değişim, bununla bağlantılı olan kül-
türel değişim ve toplum kavramları birbiriy-
le ilişkili ancak birbirinden farklı yapılara ve 

adlandırmalar sahiptir; bu bağlamda sosyo-
lojinin konusu olan toplum; sosyal gereksi-
nimlerini karşılamak için etkileşen ve ortak 
bir kültürü paylaşan çok sayıda insanın oluş-
turduğu bir birlikteliktir (Fitcher, 1996:73). 
Bununla birlikte toplum, belli anlam, değer 
ve kurallara sahip olan, belli bir çevrede bu 
anlam, değer ve kuralları birbirileriyle yap-
tıkları etkileşimlerde kullanan bilinçli kişi 
ve gruplardır (Kongar,2000:41). Kültür ise 
yaklaşık olarak son iki yüzyılın önemli kav-
ramlarından birisidir. Latince coler, ekip dik-
me sözcüğünden geldiği kabul edilmektedir. 
Nasıl ekin doğal bitkilere karşılık insan eliy-
le üretilmiş bir durumu ifade ediyorsa kültür 
de genel olarak insanın tabiata eklediği şey 
olarak tanımlanmaktadır. Kültür gündelik 
hayatta incelik, bilgili olmak, beden eğitimi, 
sanat işleri, medeniyet gibi birbirlerinden çok 
az farklı anlamlarda kullanılmaktadır (Ay-
dın, 2011:258). Modern düşünce ve pratiğin 
büyük bir alanının odak noktasında kültür 
kavramı vardır. Bu söz konusu alanı imge-
leyen kültür kavramı geçirdiği değişim ve 
karmaşalarla yalnızca belirli konuları değil, 
aynı zamanda gelişimi boyunca baş gösteren 
çelişkileri de içermektedir. Kültür biçimlen-
me süreci içerisinde ortaya çıkan birbirinden 
kökten farklı yaşantı ve eğilimleri hem kay-
naştırmakta hem de bulanıklaştırmaktadır 
(Williams,1990:18). Bu kavram ilk kez 1871 
yılında Edward Tylor tarafından Primitive 
Culture kitabında yayımlanmıştır (Burke, 
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2006:9). Tylor kültür kavramını şöyle ifade 
etmektedir. “Kültür toplumun bir üyesi ola-
rak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ah-
lak, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve 
alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün-
dür”. Taylor bu tanımında, kültürün karmaşık 
bütünlüğü kavramıyla onun insan tarafından 
kazanıldığı gözlemini, büyük bir ustalıkla 
bir araya getirmektedir. Bu açıdan Tylor’un 
tanımı kültürel içeriğin eksiksiz bir dökü-
münden öte soyut bir kavram niteliği ve bir 
kuram değeri kazanmaktadır (Güvenç,1985: 
22). Bununla birlikte kültür, insan tarafından 
üretilen, öğrenilip aktarılabilen, değişen ve 
değiştiren, ideali işaretleyen anlam haritala-
rıdır (Aydın, 2011:258).  Ayrıca toplumun bir 
üyesi olarak insanın elde ettiği bilgi, inanç, 
sanat, moral, hukuk, alışkı ve diğer yetenek 
ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bü-
tündür (Fitcher, 1996:132). Toplum ise sosyal 
gereksinimlerini karşılamak için etkileşen ve 
ortak bir kültürü paylaşan çok sayıda insanın 
oluşturduğu bir birlikteliktir. Bu tanımlama 
grubu toplumdan ayırmaktadır; zira grup top-
lumun bir parçası iken, bir toplumun ortak 
kültürü bir tek kişi veya grubun kültüründen 
daha olumludur (Fitcher, 1996:73). Kongar 
ise toplumu sosyo-kültürel bir olgu olarak 
tanımlamıştır; bu bağlamda toplum, belli an-
lam, değer ve kurallara sahip olan, belli bir 
çevrede bu anlam, değer ve kuralları birbiri-
leriyle yaptıkları etkileşimlerde kullanan bi-
linçli kişi ve gruplardır (2000:41). 

Değişim ise basit bir tanımla; önceki durum 
veya varoluş biçimindeki çeşitlenme veya 
başkalaşmadır (Fitcher, 1996:22). Değişime 
ait birçok tartışma ve açıklamaya rastlamak 
mümkündür; nitekim değişim sosyolojik are-
nada çok tartışılan kavramlardan biri olmuş-
tur.  İnsanda zaman içerisinde toplumsal de-
ğişim, kültürel değişim gibi kavramlar sosyo-
loji tabanlı olup, gündemde önemini kaybet-
meyen, etkileri ve nedenleri üzerinde görüş 
beyan edilen, üzerinde bilimsel araştırmalar 
yapılan ve toplumda önemini koruyan kav-
ramlardır. Bununla birlikte kültürel değişimi 
toplumsal değişimden, ya da toplumsal de-
ğişimi kültürel değişimden ayrı bir kulvarda 
düşünmek mümkün değildir; zira toplumsal 
değişimlerin beraberinde kültürel değişimler 
de vardır. Ayrıca Kongar’a göre (1985:56) 
pek çok düşünür, toplumsal değişme ile kül-
türel değişmeyi eş anlamlı görür; çünkü top-
lumsal değişme anlayışı ile kültürel değişme 
anlayışı arasında bir fark yoktur. Kültürel ve 
siyasal yapıyı belirleyen öğe insan ilişkileri-
dir; nitekim buna toplumsal yapı denir. Bir 
diğer ifade ile toplumsal yapı, kültürel ve 
siyasal yapının belirleyicisi olmaktadır. Top-
lumsal yapının kültürel yapıyı belirlemesi ise 
iki temel sürece dayanır. Birinci süreç tarihsel 
süreçtir. İnsanoğlu bir arada yaşamaya başla-
dıktan sonra birbiriyle ilişkiye girmiş ve bu 
ilişkilerin yarattığı etkileşim sonunda anlam-
lar, değerler, kültürel yapı ortaya çıkmıştır. 
İnsanoğlunun kültürü ve yönetim biçimleri, 
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yine insanoğlunun bir arada yaşamasının ürü-
nüdür. Tarihsel süreç içinde kültürel yapı ile 
siyasal yapının doğadan insandan önce var 
olduğu düşünülemez.

Kültürel değişimin neticesinde değişmeyen 
bir toplum yoktur. Bir diğer ifade ile toplum-
sal değişim kaçınılmaz ve evrensel bir feno-
mendir; zira toplumlar hiçbir zaman statik 
bir yapıya sahip olmamışlardır. Her toplu-
mun kendine özgü bir dinamizmi vardır. Her 
toplum az veya çok değişim yaşamaktadır. 
Bununla birlikte bir toplumun durağanlığı 
diğer bir toplumun değişim durumuna gö-
redir; yoksa o toplum durağan değildir. Bir 
toplumda değişim düşük yoğunlukta, başka 
bir toplumda yüksek yoğunlukta, bir toplum-
da yavaş başka bir toplumda ise hızlı olabil-
mektedir. Bu çerçevede değişimin zaman ve 
topluma farklılık arz etmektedir. İnsanlar kar-
şılıklı ve sürekli etkileşimler sonucunda za-
manla ve zaman içinde yeni değerler, anlam-
lar, normlar, kurallar, kurumlar ve yönetim 
biçimleri meydana getirmektedirler. Ancak 
tüm bu değişikliklerin kültüre değişim olarak 
kabul edilebilmesi için, toplumsal yapının 
geçici olarak değil, köklü bir şekilde değişik-
liğe sahip olması gerekmektedir (Okumuş, 
2003:21-22). 

Bu doğrultuda toplumsal ya da kültürel de-
ğişim çeşitli yazarlar tarafından şu şekilde 
tanımlanmıştır. Berelson ve Steiner’e göre 
“toplumun temel düzenindeki kaymalar” 

(1964:588), Ginsberg’e göre “toplumsal 
yapıdaki değişme, yani toplumun büyüklü-
ğünde, parçaları arasındaki kompozisyon 
ya da örgütlenme şeklinde meydana gelen 
değişim” (1956:10) olarak adlandırılmıştır.  
Ginsberg’e benzer bir tanım da Boskoff yap-
mıştır. Boskoff’a göre ise “belli toplumsal 
sistem yapı ve fonksiyonlarında meydana ge-
len önemli değişmelerdir”. 

Özetle toplumda meydana gelen bir değişimi, 
toplumsal değişim olarak nitelendirebilmek 
için, değişimin bir referans noktasıyla be-
lirlenebilir olması, bir diğer ifade ile zaman 
dilimine endeksli olması, kesintisiz olması, 
kolektif olması cemaat, aile, eğitim, ekonomi 
gibi kalıcı birlikleri ifade eden grup veya ku-
rumlar bazında ortaya çıkması gerekmektedir 
(Okumuş, 2003:22).

Kültürel Değişim Faktörleri

Kültürel değişimi etkileyen faktörlerde lite-
ratürde farklı gruplara ayrılmaktadır; her bir 
araştırmacı ve yazar kendi bağlamında grup-
landırmaya gitmiştir; örneğin Emre Kongar’a 
göre kültürel değişimin altında insanoğlunun 
tüm birikimi yatmaktadır. Bu birikim maddi 
kültür alanında teknoloji iken, manevi kültür 
alanında ideolojidir (2000:60). Bununla bir-
likte Ogburn’a göre icatlar, birikim, yayılma 
ve uyum sağlamadır (1922:375-376). Daha 
kategorize ederek geniş boyutlarına yer veri-
len bir ayrı sınıflandırmada ise coğrafya, de-
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mografi, toplumsal ortam, ekonomi, ideoloji 
ve din, göç ve şehirleşme, ekonomi, teknolo-
ji ve son sosyal hareketler vardır (Okumuş, 
2003:18). 

Bu bağlamda kategorize edilirse; coğrafi çev-
re önemli bir ibaredir. Fiziksel çevre olarak da 
isimlendirilen coğrafi çevre kültürün oluşu-
munda büyük bir öneme sahiptir; zira bir ye-
rin iklimi, ısısı, su dağılımı, bitkileri, mevsim 
değişikleri gibi faktörler kültürün oluşumun-
da önemli bir yere sahiptir. İbni Haldun’un 
mekan sosyolojisi olarak adlandırdığı kültü-
rel değişim ya da oluşum faktörü olan fiziki 
çevre sosyal olay ve olguları belirlemede iki 
türlü önemli rol oynamaktadır. Bunlardan ilki 
insanın sosyal grup veya toplumların mutla-
ka bir fiziki ve coğrafi çevrede yaşamak zo-
runluluğundan gelen çevre – mekan etkisi, 
diğeri ise insan ve insan topluluklarının üze-
rinde yaşadıkları mekana verdikleri anlamdır 
(Okumuş, 2003:27). 

Bunlardan ikincisi ise demografidir; demog-
rafi toplumda meydana gelen nüfus artışı veya 
azalması kültürel değişim açısından önemli-
dir (Bottomore, 1984:83). Örneğin bir ülke-
de doğum oranları fazla ise genç nüfus oranı 
yükselecektir; bu durumda yeni bir jeneras-
yona zemin hazırlamaktadır. Bununla birlik-
te bir yere göç fazla ise azınlık grup asimile 
edilecek, ya da sömürgeci bir toplum anlayışı 
doğuracaktır. Önemli faktörlerden bir diğeri 
olan göç ve şehirleşme ise kültürel değişim 

ile doğrudan bağlantılıdır; göçle birlikte bir 
topluma ait olan kültürel değerler diğer bir 
topluma sirayet edecektir. Konuşma, yeme – 
içme, gelenek, din, ideoloji tüm bunlar maddi 
göçün yanında gelen manevi değişimlerdir. 
Din ve ideoloji ise Weber’e göre Marksist 
bir söylemin dışına çıkarak, ekonominin din-
den beslendiğini, bu doğrultuda bir ideoloji 
oluşturduğunu, din ve zihniyetin önemli bir 
toplumsal değişim faktörü olabildiğini söy-
lemiştir (1985:75). Bununla birlikte Marx, 
ideolojiyi yanlış bilinç olarak adlandırmakta-
dır; ancak Althusser böyle bir tanıma gitme-
nin yanlışını vurgulamaktadır. Althusser’den 
beslenen Gramschi ise bir hegemonya var ise 
karşı bir hegemonyanın olacağını, bir diğer 
ifade ile bir ideoloji varsa karşı bir ideolojinin 
olacağını da söyleyerek, proleter sınıfında bir 
ideolojiye sahip olduğunu söylemektedir.  
Ekonomi ise kültürel değişimin en önem-
li faktörü olarak gösterilmektedir (Okumuş, 
2003:31). Burada Marx’ın indirgemeci bo-
yutu öne çıkmaktadır. Marx, alt yapının üst 
yapıyı belirlediğini, yani kültür, siyaset, eği-
tim gibi faktörlerin sadece ekonomiden güç 
aldığını, bu faktörlerin ise ekonomi üzerinde 
herhangi bir etkiye sahip olmadığını iddia 
ederek Marksist bir kurgunun temelini inşa 
etmiştir. Ancak Raymond Williams Marx’ın 
bu kurgusunu hatalı bularak, alt yapı ve üst 
yapının birbiriyle ilişki içerisinde bulundu-
ğunu ekonominin kültürü etkilediği kadar, 
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kültürün de ekonomiyi şekillendirdiğini iddia 
etmiştir. 

Kültürel değişim üzerinde etkili olan bir di-
ğer faktör ise teknolojidir. Kapitalizmden 
beslenen teknoloji insanları birbirine yaban-
cılaştırarak, Lukacsh’ın “şeyleşme” olarak 
nitelendirdiği, mutluluğu nesnelerde arama 
kavramına bizi götürmektedir. Egemenin söy-
lemini meşrulaştırarak, aklı araçsallaştırması 
bu doğrultuda ise yeni bir söylem doğurması 
sebebiyle teknoloji, kültürel değişim üzerin-
de büyük bir etkiye sahiptir. Bu doğrultuda 
ana akımcıların aksine teknoloji eleştireller 
tarafından hoş karşılanmamıştır. McLuhan 
teknolojinin insanı yabancılaştırmadığını ak-
sine teknolojiyi insanın sinir sistemine benze-
tirken, eleştireller teknoloji ile birlikte kişinin 
kendi ürettiğini bile yabancılaştığını söyle-
mektedir. Örneğin tarlasında patates üreten 
çiftçi, ürettiği o patatesten cips alırken kendi 
ürününe yabancılaşmaktadır. Bu kapitalizmin 
farklı bir boyutu olsa da, teknoloji ile ilişkili 
bir sonuçtur. 

Son olarak kültürel değişim üzerinde etkili 
olan bir diğer faktör ise karizmatik şahsiyetler 
ve sosyal hareketlerdir. Karizmatik şahsiyet-
lere örnek olarak dünya üzerinde etkili olan 
liderler gösterilebilir; öyle ki bu kişiler dünya 
siyasetinin şekillenmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Peygamberler gibi yüksek şahsiyetle-
rin dışında Julius Caesar, Newton gibi kişiler 
de örnek gösterilebilir (Giddens;2000:534). 

Kanaat önderi olarak da adlandırılan bu kişi-
ler kültürel değişimin getirilmesinde önemli 
rollere sahip olmuşlardır. İkinci kısımda gös-
terilen sosyal hareketler ise muhtelif siyasal 
öznelere toplumsal veya siyasal bazda oluşan 
bir tepkidir. Egemen güce karşı toplumsal 
bazda gerçekleştirilmek istenen değişiklikler, 
toplumsal değişim ya da kültürel değişimi be-
raberinde getirmektedir. Toplumsal hareket-
ler (Cirit, 2016:31), bir toplumda değişmesi 
gereken, toplumun bir kesiminin ya da büyük 
çoğunluğunun etkilendiği çeşitli faaliyetlere 
karşı farkındalık yaratma çabaları olarak ta-
nımlanabilir. Bu yaratılan farkındalık saye-
sinde toplumda veya yönetenlerde değişim 
sağlanması beklenir 

Kültürel Değişim Dönemleri

Kültürel değişim dönemlerinden kastedilen 
toplum türleridir; çünkü her bir toplum türü 
kültürel farklara sahiptir. Bu bağlamda Gid-
dens toplumları avcı ve toplayıcılar, kır ve 
tarım toplumları ve sanayi toplumları olarak 
üç kategoriye ayırmaktadır.  Giddens’ın avcı 
ve toplayıcı toplumlar olarak nitelendirdiği 
toplumda avcı ve toplayıcılar yaşamlarını av-
cılık, balıkçılık ve doğada az bulunan yene-
bilir bitkilerin toplanmasıyla kazanırlar. Bu 
kültürler Afrika ve Brezilya ile Yeni Gine’nin 
az sayıdaki kıraç köşeleri gibi dünyanın kimi 
bölgelerinde var olmayı sürdürmektedir. Bu-
nunla birlikte avcı ve toplayıcı kültürlerin ço-
ğunluğu, Batı kültürlerinin yayılmasıyla yok 
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edilmiştir. Avcı ve toplayıcıların genel özel-
likleri itibariyle maddi servet biriktirmekle 
ilgilenmezler. Bunların ana uğraşları dinsel 
değerler ile tören ve ayin etkinlikleridir. Ge-
reksinimleri olan maddi ihtiyaçlar av silahla-
rı, kazma ve inşaat aletleri, tuzaklar ve pişir-
me aletleriyle kısıtlıdır. Dolayısıyla toplumun 
üyeleri arasında, sahip olunan maddi varlık-
ların sayısı ve çeşidi bakımından çok az fark 
bulunmaktadır. Konum ve rütbe farklılıkları 
yaş ve cinsiyetle sınırlanma eğilimindedir. 
Öyle ki erkekler her zaman avcıyken, kadın-
lar yabanıl tahılları toplayıp pişirmektedirler 
(2000:31). 

Giddens’ın ikinci kategorisinde alan kır ve 
tarım toplumları ise yerleşik hayatla ortaya 
çıkan bir toplum türüdür. Tarım toplumları ile 
birlikte şehirleşme hareketi başlamıştır; öyle 
ki ekim ve dikim faaliyeti belli mevsimlerde 
yapılarak yaşamı daha yerleşik ve sistematik 
hale getirmiştir. Üretimde verim düşük ve 
üretim faktörleri sınırlıdır. Ekonomide tarı-
mın egemenliği vardır. Bununla birlikte tarım 
toplumuna geçişle birlikte doğum oranları 
artmış; ancak nüfus doğum oranına bağlı ola-
rak artmamıştır. Bir nüfus artışı meydana gel-
miştir. Sanayi ile uğraşan küçük bir zanaatkar 
grubu vardır. Toplumun ekonomik gücü top-
rak sahiplerine yani feodaliteye dayanmak-
tadır, siyasal erk de feodalitenin elindedir.  
Pazar ekonomisi kavramı henüz yerleşmedi-
ği için, toplumlar kendi içerisinde mübadele 
yapmaktadır. Ekonomik faaliyetler ise daha 

çok dini inançların ve geleneklerin belirlediği 
kurallar çerçevesinde yürütülmüştür. Devlet 
ise merkezi değildir; her ne kadar krallar tara-
fından yönetilse de monarşik bir yapı arz etse 
de, yönetimin dış güçlerle sürekli mücadele 
halinde olmuştur. Bununla birlikte halkın dir-
liği ve beraberliği için halktan vergi almıştır 
(Özel, 1995:19-20). 

Üçüncü dönüşüm ise Sanayi Devrimi ile or-
taya çıkmıştır; öyle ki sanayileşme ile birlik-
te Giddens’a göre cansız güç kaynaklarının 
(buhar ya da elektrik gibi) kullanımına da-
yanan makineleşmiş üretim ortaya çıkmıştır 
(2000:33). Bu doğrultuda sanayileşmenin 
tanımını da Giddens tarafından yapılmıştır. 
Kendinden önceki ve sonraki toplumsal yapı-
lar arasında derin farklılaşmalar yaratan sana-
yileşme ‘Geleneksel Toplum – Modern Top-
lum’, ‘Tarım Toplumu – Sanayi Toplumu’ 
gibi net ayrıştırmaları beraberinde getirmiş-
tir. “James Watt’ın 1765’te buhar makinesini 
bulması ve bunun enerji kaynağı olarak kul-
lanılması teknolojik açıdan, Adam Smith’in 
1776’daki ‘Milletlerin Serveti’ adlı eseri eko-
nomi bilimi açısından, 1789 Fransız Devrimi 
politik gelişmeler açısından belirleyici dö-
nüm noktaları ve tarihler olmuştur” (Erkan, 
1994:3). 18. yüzyılın ortalarında İngiltere`de 
başlayan ve kısa sürede başarıya ulaşan eko-
nomik değişim, sonrasında gelişen tüm eko-
nomik olaylar üzerinde belirleyici olmuş, 
dünyanın ekonomik gelişimi ve dolayısıyla 
beraberinde birçok sosyal değişme, bu süreç-
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ten etkilenmiştir. Bugün 21. yüzyıla dönük 
değerlendirmeler yaparken, kullandığımız 
“Bilgi Toplumu” kavramının temel dinamiği 
de sanayi devrimi sonrasında şekillenen sa-
nayi toplumlarıdır. Bir başka ifadeyle, sanayi 
toplumunun kurum ve kurallarını yaşamayan 
bir toplumun, gerçekleşmekte olduğunu var-
saydığımız bilgi toplumunun kurum ve kural-
larına ulaşması mümkün değildir. Yani tarım 
toplumu kimliğinden bilgi toplumu kimliğine 
bir sıçrama hiçbir toplum için olası görülme-
mektedir. Kuşkusuz tüm toplumlar dinamik 
bir yapıdır ve sürekli bir değişme halindedir.

Kültürel değişimde nihai dönem olan enfor-
masyon toplumu ise ünümüzde yaşanan kök-
lü değişim, sanayi toplumu tanımından belir-
gin bir kırılma yaşamıştır ve bu kırılma yeni 
oluşumun temellerini atmaktadır. Bu temel-
ler, yakın tarihimizin “Bilgi Toplumu” tanı-
mı çerçevesinde ele alacağı değişme sürecini 
anlatmaktadır. Değişim sürecinin en belirle-
yici iki öğesi iletişim ve bilişim sektöründe 
yaşanan hızlı gelişmelerdir. “İletişim, bilişim 
döneminde teknoloji sayesinde bilgi üretimi 
önem kazanmıştır. Sanayi toplumunun maddi 
ürünü yerini artık bilgi üretimine bırakmış-

tır” (Kocacık, 2003:176). Sanayi toplumun-
dan, bilgi toplumuna doğru gerçekleştiğini 
varsaydığımız bu değişim sürecinin nasıl şe-
killenmekte olduğunu aşağıdaki tablo ortaya 
koymaktadır. (Akt. Kocacık, 2003:177).

Bilgi toplumunun özellikleri şöyle sıralanabi-
lir (Dura, 1990:44-45); Bilgi toplumunun ge-
lişme dinamiğini bilgisayar teknolojisi yön-
lendirir. Bu toplumun simgesi, bilgisayara 
dayalı, enformasyon şebekeleriyle veri ban-
kalarından oluşan kamusal alt-yapıdır. Bilgi 
toplumunda önde gelen sektörler, dördüncü 
bir sektör olarak “entelektüel sektörlerdir” 
ve bilgi toplumunda sosyo-ekonomik sistem, 
alt-yapısının üstünlüğü ile kendini gösteren 
gönüllü bir sivil toplumdan oluşur.

ARAŞTIRMA BULGULARI

Demografik Özellikler

Demografik verilerde katılımcılardan cinsi-
yet, yaş aralığı, meslekleri gibi genel soru-
ların yanı sıra yaşadıkları coğrafya ile gün 
içerisinde en çok vakit geçirdikleri yerler de 
sorulmuştur. Elde edilen demografik veriler 
ise şu şekildedir; Araştırmaya katılan katılım-
cıların % 55.9’u kadın, % 43.8’i de erkektir.
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Tablo 1. Doğum Tarihi Aralığı

Sayı Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplamlı Yüzde

2000-2017 40 11,6 11,6 11,6

1980-1999 214 62,0 62,2 73,8

1960-1979 50 14,5 14,5 88,4

1940-1959 26 7,5 7,6 95,9

1940’dan önce doğdum 14 4,1 4,1 100,0

Toplam 344 99,7 100,0

Kayıp Veri 1 0,3

                     Genel Toplam 345 100,0

Demografik verilerin temel sorusu katılım-
cıların doğum tarihi aralığıdır; nitekim elde 
edilen bu verilere göre nesiller üzerinden 
farklı sonuçlara ulaşılacaktır. Katılımcılar-
dan yaşları veya yaş aralıkları istenmemiştir. 
Doğum tarihi aralığının istenmesinin nedeni 
ise seçilen dönemlerdir. Çünkü her bir dönem 
kendi içerisinde Türkiye’de farklı özellikler 
ve şartlara sahiptir ve her nesil içinde doğdu-
ğu dönemin şartlarında büyüyerek, günümüz 
Türkiye’sinde yaşamaktadır. Yukarıdaki veri-
lere göre katılımcıların % 11.6’sı,  2000-2017 
yılları arasında, % 62.2’si 1980-1999 döne-
minde, % 14.5’i de 1960-1979 yılları arasın-
da doğmuştur. 1940 ile 1959 yılları arasında 
doğanlar ile % 7,6 iken, 1940’dan önce do-
ğanlar ise % 4.1 oranındadır. 

Araştırma sorularına cevap verenlerin mesle-
ki dağılımları ise şu şekildedir. Katılımcıların 
% 7.8’i işçi, % 8.1’i memur, % 0.9’u esnaf, % 

4.3 emekli, % 2’si çiftçi ve yönetici, % 8.7’si 
ev hanımı, % 27’si öğrenci, % 0.6’sı sanayi-
ci-tüccar ve adli personel, % 22.9 eğitim per-
soneli % 2.6’sı sağlık personeli, % 9.9’u da 
diğer meslek gruplarına mensuptur. Araştır-
maya en fazla öğrenciler ve eğitim personeli 
katılmıştır. 

Katılımcıların % 4.3’ü köy ya da kasabada, 
%14.2’si ilçede, % 29’u ilde, % 31.6’sı bü-
yükşehirde, % 18.8’i de İstanbul, Ankara ve 
İzmir olarak belirtilen metropol şehirlerde 
yaşamaktadır.  7 katılımcı ise nerede yaşadı-
ğına dair bilgi vermemiştir. 

Eğitim düzeyleri araştırmasında ise katılım-
cılardan en son mezun oldukları okul sorul-
muştur. Toplamda 335 kişi soruya yanıt ver-
miştir. Bu doğrultuda katılımcıların % 1.2’si 
okur – yazar değil, % 2.9’u okur-yazar, % 7.5 
ilkokul, % 10.7’si ortaokul, % 15.9’u lise % 
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29.9’u üniversitesi % 29’u da lisansüstü eği-
time sahiptir. 

Katılımcıların yaşadıkları yerlere verdikleri 
cevap ise şu şekildedir. Mahalle içerisinde bir 
apartman dairesinde ya da müstakil bir evde 
yaşıyorum diye belirtenlerin yüzdesi 65.8’dir. 
Katılımcıların çoğu bu tür yerlerde yaşamak-
tadır. Bununla birlikte katılımcıların 1.4’ü 
gecekonduda, % 22.6’sı site içerisinde, 0.9’u 
villa ve rezidansta, % 3.2’si de yurtta ikamet-
gah etmektedir. Katılımcıların % 94.8’i si bu 
soruyu yanıtlamıştır. 

Katılımcıların Rutinleri ve Alışkanlıkları

Bu kategoride katılımcıların yeme-içme ru-
tinleri, giyim ve aksesuar tercih ve tarzları, 
günlük rutin ve eylemleri hakkında veriler 
elde edilmiştir. Bununla birlikte katılımcı-
lara en çok nerede vakit geçirdikleri sorusu 
yöneltilmiştir. Elde edilen verilere göre ka-
tılımcıların % 49.9’u ev, otel, yurt gibi yer-
lerde, % 38.6’sı iş ya da okulda, % 1.4’ü ar-
kadaş veya komşu evinde, % 0.3’ü alışveriş 
merkezlerinde ve kafelerde, % 0.6’sı kültürel 
aktivite yerlerinde, % 2.3’ü park, bahçe gibi 
doğal ortamlarda vakit geçirmektedir. Bu so-
ruya katılımcıların % 93.3’ü cevap vermiştir. 
Katılımcılara harcama türleri sorulmuştur; 
katılımcıların % 57.1’i nakit para, % 28.7’si 
kredi kartı, % 8.4’ü de bankomat kartını daha 
çok kullanarak harcamalarını gerçekleştir-

mektedir. % 94.2 oranında bir katılım gerçek-
leşmiştir. 

Yeme –İçme Rutinleri

Yeme içme rutinleri “hiçbir zaman, nadiren, 
bazen, genellikle, her zaman” şeklinde beşli 
likert ölçeği kullanarak oluşturulmuştur. Ka-
tılımcılara yeme içme alışkanlıkları ile ilgili 
çeşitli yargılar verilerek katılımcılardan soru-
lara ne derece katıldıkları istenmiştir. Bulgu-
lara ulaşabilmek amacıyla çapraz tablo anali-
zi yapılmıştır. 

Katılımcılara ilk olarak “çoğunlukla dışarıda 
yemek yiyorum” yargısına ne ölçüde katıldık-
larını belirtmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda 
incelenen beş kuşak da dışarda yemek ye-
meyi çok az tercih etmektedir. Ancak hiçbir 
zaman ya da nadiren dışarda yemek yerim 
diyenlerin yüzdesi de 60 kuşağından son-
ra artış göstermektedir. 2000’liler, 80’ler ve 
90’lar da bu yargıya olumlu yanıt verenlerin 
yüzdesi daha yüksektir. Öyle ki 2000’liler ge-
nellikle ve her zaman % 8.6 oranında dışarda 
yemek yerken, 80’ler ve 90’larda genellikle 
diyenler % 16.3, her zaman diyenler ise % 3.0 
oranındadır.  60 kuşağından sonra ise bu yar-
gıya genellikle ya da her zaman diyenler ise 
% 0’dır. “Hazır konserveleri ya da dondurul-
muş gıdaları tüketirim” eylemli sorusuna ise 
beş kuşağın tamamı en fazla yüzde ile hiçbir 
zaman demiştir.  Öyle ki 2000’liler % 52.9, 
80 ve 90 kuşağı 39.5, 60 ile 70’ler % 54.5, 
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40 ile 50’ler % 69.2, 1940’tan önce doğanlar 
ise % 71.4 oranında hiçbir zaman bu gıdaları 
tüketmem demiştir. Bu yargıya her zaman ya 
da genellikle şeklinde olumlu yanıt verenler 
ise en fazla yüzde ile 2000’liler ile 80 ve 90 
kuşağıdır. 2000’liler % 11.8, 80 ve 90’lar ise 
% 8.3 oranında genellikle diyerek bu yargıyı 
olumlu cevaplamışlardır.

 “Geleneksel Türk kahvesi, çayı, ayran gibi 
içecekleri tercih ediyorum” yargısına ise her 
zaman diyenlerin yüzdesi yaş büyüdükçe 
yükselmiştir. Nitekim 2000 kuşağı en faz-
la yüzde ile  % 36.1 nadiren bu tarz içecek-
leri tüketmektedir.  80 ve 90’lar % 47.8, 60 
ve 70’ler % 52.2, 40 ve 50’liler % 92.3 ve 
1940’dan önce doğanlar % 85.7 oranında her 
zaman bu geleneksel içecekleri tüketmekte-
dir.  Geleneksel olarak belirtilen bu içecekle-
rin yanı sıra son dönem yeni Starbucks gibi 
kafeler ile birlikte ortaya çıkan yeni içecekler 
de kişiler nezdinde popüler tüketim alışkan-
lıklarına dönüşmüştür.  Bu doğrultuda katı-
lımcılara “Cappucione, espresso, latte gibi 
içecekleri tercih ediyorum” şeklinde bir ey-
lemli cümle yöneltilerek bu soruya ne ölçüde 
katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Bu yar-
gıya en fazla yüzde ile olumlu cevap veren 
tek kuşak 2000 kuşağıdır; öyle ki her zaman 
diyenler en fazla yüzde % 25.7’dir. 80 ve 
90’lılar % 6.8 oranında genellikle derken, % 
3.9 oranında da her zaman demiştir. 60 öncesi 
doğanların hiçbiri her zaman şeklinde olumlu 

bir bildirimde bulunmamıştır. 2000 den önce 
doğanların hepsi en fazla yüzde ile hiçbir za-
man şeklinde cevaplamıştır. 

“Türk damak tadına uygun, geleneksel Türk 
yemeklerini tercih ediyorum” yargısına 2000 
kuşağı en fazla yüzde ile nadiren cevabını 
vermiştir;  bu yüzde 42.4 oranındadır. Bu ku-
şak içerisinde olumlu yanıt verenler de var-
dır; genellikle diyenler % 12.1, her zaman 
şeklinde yanıt verenler ise % 24.2 oranında-
dır. Her zaman şeklinde cevap verenler ise 
diğer kuşaklarda daha fazladır. Öyle ki 1980 
ve 1999 nesli % 36.9, 1960 -1979 kuşağı % 
47.8, 1940 ile 1959 arası % 80.8, 1940’dan 
önce doğanlar ise % 71.4 oranında “Her za-
man Türk damak tadına uygun, geleneksel 
Türk yemeklerini tercih ediyorum” şeklinde 
anket sorusuna yanıt vermiştir.  Bu yargıdan 
elde edilen sonuç yaş büyüdükçe hiçbir za-
man veya nadiren şeklinde cevap verenlerin 
yüzdesinin azalmasıdır. Öyle ki 1959 önce 
doğanların hepsi hiçbir zaman şeklinde bir 
yanıt vermemiştir. 

Bununla birlikte katılımcılar Türk damak lez-
zeti dışındaki tatlara ne ölçüde hayatlarında 
yer verdikleri sorusu da “Türk damak lezze-
ti dışındaki (tiramisu, suşi) gibi yiyecekleri 
tercih ediyorum” şeklinde bir eylemli yargı 
ile yöneltilmiştir. Bu sorunun yüzdelik yanıt-
ları yukarıda belirtilen yargı ile doğru oran-
tılıdır. Bu yiyecekleri en fazla tercih eden 
kuşak yine 2000 ve sonrasında doğanlardır; 
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nitekim % 20.6 oranında her zaman şeklinde 
yanıt vermişlerdir. Hiçbir zaman şeklinde ce-
vap verenler ise yaş arttıkça yüzde artmıştır; 
1940’dan önce doğanlar % 71.4 ile hiçbir za-
man şeklinde yanıt vermiştir. Yine aynı şek-
linde “Fast food tarzı besleniyorum” sorusu-
na genellikle ve her zaman diyenler en fazla 
2000 kuşağıdır. Bu kuşak genellikle % 12.5, 
her zaman % 34.4 oranında cevap vermiştir. 
Fast food tarzı beslenme 2000’den sonra do-
ğanlar içerisinde yaygınken, 2000’den önce 
doğanlarda fast food tarzı beslenme giderek 
azalmaktadır. Öyle ki 80 ile 90 kuşağı  % 2.5 
oranında her zaman, % 13. 8 oranında genel-
likle, derken, 60 ve 70 kuşağı ise % 2.2 ora-
nında her zaman ve genellikle şeklinde cevap 
vermiştir. 1940 ile 1950’ler içerisinde genel-
likle diyenler % 3.8 oranındayken, her zaman 
yanıtına bu hem bu kuşak içerisinde hem de 
1940’dan önce doğanlar yanıt vermemiştir. 

Kişilerin kahvaltı tercihleri kültürlerarası 
farklılık göstermektedir; nitekim Avrupa’nın 
bir ülkesinde şekerli gıdalar tercih edilirken, 
Afrika kıtasında baharatlı ve yağlı yiyecekler 
ile güne başlanmaktadır. Türkiye ise kahval-
tı türü açısından zengin bir menüye sahiptir. 
Genel olarak ise hemen hemen her kahvaltı-
da peynir, zeytin gibi gıdalar tüketilmektedir. 
Ancak son dönem içerisinde gerek içerisinde 
kalorinin az olması, gerekse çabuk ve kolay 
hazırlanmasından dolayı Kellogs gibi birden 
çok markanın ürettiği kahvaltılık gevrekler 

yeni bir kahvaltı türü olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu doğrultuda katılımcılara iki tür 
yargı yöneltilmiştir. İlk olarak “Geleneksel 
peynir, zeytin gibi gıdalar ile kahvaltı yapa-
rım” yargısına beş kuşağın tamamı en fazla 
yüzde ile her zaman yanıtını vermiştir. İkin-
ci yargıda belirtilen “Kellogs gibi kahvaltılık 
gevrekler ile kahvaltı yaparım” tercihli soru-
suna ise yukarıdaki yargıya bağlı olarak bir 
sonuç çıkmıştır. Nitekim beş kuşağın tama-
mı en fazla yüzde ile hiçbir zaman yanıtını 
vermiştir. Ancak nadiren veya bazen de olsa 
tercih eden katılımcılar vardır. 2000 kuşağı 
% 20.6 oranında nadiren, 80 ve 90 kuşağı % 
20.9 oranında nadiren, % 8.3 oranında bazen 
demiştir. 60 ve 70’liler ise % 17.8 oranında 
nadiren, % 13.3 oranında da bazen derken 60 
öncesi doğanların hiç biri kahvaltılık gevrek-
ler olarak tanımlanan yeni nesil kahvaltıları 
bazen de olsa yapmamaktadır. 

Sofraya oturma şekli ise masa veya yer sofra-
sı olarak farklılık göstermektedir. Masa kül-
türel değişimin bir göstergesi, yer sofrası ile 
kültürel bir araç olarak kabul edilmektedir. 
Şehir yaşamının daha az hissedildiği yerler-
de çoğunluklu olarak yer sofrası tercih edil-
mektedir. Nitekim bu araştırmada da bu cüm-
le doğrulanmıştır. Öyle ki en fazla yüzde ile 
köy ve kasabada yaşayan katılımcıların   % 
69.2’si yer sofrasını tercih etmektedir. Met-
ropolde yaşayanların % 58.1 ise hiçbir zaman 
yer sofrasını tercih etmemektedir. 
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Kültürel değişim göstergesi olarak önemli bir 
yere sahip olan sofraya oturma şekli katılım-
cılara sorulmuştur; nitekim “Yer sofrasında 
yemek yiyorum” denilerek katılımcılardan bu 
eylemi ne ölçüde yaptıklarını bildirmeleri is-
tenmiştir. Dağılım farklılık göstermiştir; öyle 
ki 1940 -2017 arasında yer alan katılımcıların 
hepsi çoğunlukla olarak yer sofrasını tercih 
etmemektedir. 1940’dan sonra doğanlar ise 
çoğunluklu olarak yer sofrasında yemek ye-
mektedir. 1940’dan önce doğanları % 50’si 
genellikle, % 28.6’sı ise her zaman yer sofra-
sını kullanmaktadır. 

Sabah kahvaltısından gecenin geç saatleri-
ne kadar hayatımızda önemli bir yere sahip 
olan ve ikram açısından önemli görülen çay 
Türkiye’de farklı kültürel alışkanlıkların or-
taya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İnce bel-
li bardakta küp şeker ile sunulan çay kültü-
rel bir değer olarak varlığını sürdürmektedir 
(Ilgın, 2014:16). Ancak çayı porselen veya 
cam fincan içerisinde tercih edenler ile bir-
likte kupada tercih edenler de vardır. Katı-
lımcıların tercihlerini öğrenmek için çayı ne 
şekilde tercih ettikleri sorusu yöneltilmiştir. 
Buna göre “İnce belli bardakta çay içerim” 
diyenler 50’liler, 40’lılar ve 40’dan önce do-
ğanlarda daha yüksektir, nitekim bu yargıya 
1940 ile 1959 arasında doğanlar % 30.8 ora-
nında genellikle, % 53.8 oranında ise her za-
man demiştir. 1940’dan önce doğanlar ise % 
50 oranında genellikle, % 35.7 oranında da 

her zaman diye belirtmişlerdir. 2000 kuşağı 
ise en fazla yüzde ile % 33.3 ile hiçbir zaman 
çayı ince belli bardakta tercih etmemekte, % 
30.3 ile de nadiren ince belli bardakta çay 
içmektedir. 80’liler ile 90’lılar genellikle % 
30.6, her zaman ise % 25.7’dir. Bu bölüm-
de katılımcıların yeme içme tercihleri doğum 
yılı aralığına göre çapraz tablo analizi kulla-
nılarak yapılmıştır. Katılımcılara yukarıdaki 
italik olarak belirtilen yargılar sunulmuştur. 

Katılımcıların Giyim ve Mobilya Tercihle-
ri

Giyim tercihleri beşli likert ölçeği kullanıl-
mış ve katılımcılardan  “hiçbir zaman, nadi-
ren, bazen, genellikle ve her zaman” şeklin-
de yanıt vermeleri istenmiştir. Giyim sözsüz 
iletişim bağlamında en önemli anlam aktarım 
araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.  
Yaşam koşullarındaki değişimlere ve dönem-
lere göre giyim şekil almakta ve anlam akta-
rım gücü de farklılıklar göstermektedir. İnsa-
noğlu ilk zamanlarda giyimi dış etkenlerden 
korunma aracı olarak kullanırken toplu yaşa-
ma geçildikten sonra giyim statünün, başkal-
dırının ya da eşitliğin sembolik yansıması ola-
rak kullanılmıştır (Gürer, 2016:179). Moda 
en çok değişim gösteren ve çabuk eskiyen 
bir kategoridir. Moda renkler, kesim stilleri, 
uzunluk ve kısalık gibi ölçütlere göre farklı-
lık göstermektedir. Moda tasarımcıları ise ki-
şilere stil önerilerinde bulunmaktadır. Bahar 
modası, bu senenin modası gibi söylemler 
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ile bireyleri giyim tarzına yön verilmektedir. 
Buna bağlı olarak katılımcılara “Modayı ta-
kip ederim. Moda tasarımcıların giyim stil 
önerilerinden etkilenirim.” yargısı sunularak 
ne ölçüde bu modadan ve moda tasarımcıla-
rından etkilendikleri sorulmuştur. Beş kuşa-
ğın tamamı en fazla yüzde ile modadan ve 
tasarımcılarından etkilenmediklerini ifade 
etmiştir. Endüstrileşme ile birlikte ortaya çı-
kan belirli kalıplara göre tek tip giyim tarzları 
da hazır giyim olarak adlandırılabilmektedir. 
Giyim sanayisinin gelişiminden önce kişinin 
bedenine göre terziye diktirilerek tüketilen 
kıyafetlerin yerini hazır giyim endüstrisi al-
mıştır; ancak hazır giyime karşı kendi diktiği 
ve diktirdiği kıyafetleri kullanan bireyler de 
vardır. Buna bağlı olarak katılımcılara “Ha-
zır giyimi tercih ederim” yargısı ile “Kendi 
diktiğim veya diktirdiğim kıyafetleri giyerim” 
eylemli cümlesi verilmiştir. Hazır kıyafeti 
tercih hazır giyimi tercih edenler yaş arttıkça 
azalmaktadır;  bu yargıya her zaman şeklin-
de cevap verenler 2000 kuşağında % 44.1, 80 
ile 90’lılar da % 32.5, 60 ile 70 kuşağında % 
31.2, 1940 ile 1959 arasında doğanlar % 30.8, 
1940’ dan önce doğanlarda ise % 21.4 oranın-
dadır. Kendi diktiği veya diktirdiği kıyafetleri 
kullananlar ise yukarıdaki sonuçlar ile para-
lellik göstermektedir; yaş arttıkça kişiler ha-
zır giyimi daha az tercih etmektedir. Bununla 
birlikte katılımcılara “El işi ile geliştirdiğiniz 
örgü gibi ürünleri kullanır mısınız” sorusu da 
yöneltilmiştir. Beş kuşağın tamamı en fazla 

yüzde ile bu tarz ürünleri hiçbir zaman kul-
lanmaktadır. 

Ayrıca katılımcılara yaşadığı ortam ile ilgi-
li sorular da yöneltilmiştir. Katılımcılardan 
“hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, 
katılıyorum, tamamen katılıyorum” şeklinde 
yanıtlar elde edilmiştir.  “Yaşadığım mekân 
modern bir döşeme tasarımına sahiptir.” yar-
gısına ne ölçüde katılıyorsunuz diye sorul-
duğunda ise kuşakların hepsi en fazla yüzde 
katılıyorum cevabını vermiştir. Buna paralel 
olarak eski kuşak da dâhil olmak üzere mo-
bilya tercihleri geleneksel bir yapıya sahip 
değildir.

Katılımcıların Geleneksel Ritüeller ve Ey-
lemler Hakkındaki Yargıları

Toplumda yerleşmiş temel yargılar vardır, bu 
yargılar kültürün bir parçası olarak varlığını 
sürdürmektedir. Komşu ziyaretleri, bayram 
kutlamaları, düğün törenleri, aile içi ilişki-
ler gibi konular hakkında bireylerin kanıları 
vardır. Bu ritüeller hakkında katılımcıların ne 
düşündükleri tespit edilmek istenmiştir. Bu 
amaç doğrultusunda çeşitli sorular yöneltil-
miştir ve katılımcılardan “hiç katılmıyorum, 
katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tama-
men katılıyorum” şeklinde yanıtlar elde edil-
miştir.  Komşu ziyaretleri sizler için önemli 
midir,  sorusundan elde edilen cevaplara göre 
yaş artıkça katılımcıların komşu ziyaretlerine 
verdiği önem de artmıştır. Bu yargıya tama-
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men katılanlar 2000 kuşağı için % 6.2, 80 ve 
90’lılara göre % 18.4, 60 ve 70’liler için ise 
% 19.1, 40 ve 50 kuşağı için ise % 38.5 ora-
nındadır. 1940’dan önce doğanlar ise %57.1 
oranında komşu ziyaretleri önemli olduğunu 
tamamen katılarak belirtmişlerdir. Bununla 
birlikte katılımcıların tamamı bayramların 
aile ile kutlanması gereken bir ritüel olduğu-
nu düşünmektedir. Bu oran yaş arttıkça art-
maktadır. Bayramları tatil araları olarak gö-
ren kesim ise en çok 2000’lilerdir. 2000’liler 
% 25.7 oranında, 80’ler ve 90’lar % 5.9 ile 
60 ve 70’liler ise % 4.3 oranında bayramların 
aileden uzak birer tatil olduğuna düşünerek 
katıldığını söylemektedir. Diğer nesiller ise 
bu yargıya katılmamaktadır.

Kurban bayramlarında kişiler kurbanı şahsen 
kendileri kesmek yerine hayır kurumlarına 
bağışlamayı da tercih etmektedir. Katılımcı-
lara kurbanın şahsen, hiçbir hayır kurumuna 
bağışlamadan kesilmesi konusunda ne dü-
şünüyorsunuz sorusuna katılımcılar % 31.3 
oranında hiç katılmazken, % 12.2 ile katılma-
mıştır. Kararsızım diyenler % 9.0, genellik-
le % 19.1, her zaman ise % 23.2’dir. Yılbaşı 
kutlamaları ise önemli görülmemektedir; ni-
tekim katılımcılar % 42 oranında hiç katılma-
dığını, % 18.6 ile katılmadığını, % 12.8 ile 
kararsız olduğunu, % 13.3 ile katıldığını ve 
% 7.5 ile tamamen katıldıklarını ifade etmiş-
lerdir. Bununla birlikte “Düğün törenlerini 
benim için önemlidir” yargısının frekans da-

ğılımı ise şu şekildedir. Hiç katılmayanlar % 
9.9, katılmayanlar % 11.0, kararsız olanlar % 
21.2, katılanlar % 31.0, tamamen katılanlar 
ise % 21.2’dir.

Katılımcıların Günlük Rutin ve Eylemleri

Burada katılımcılardan günlük kültürel alış-
kanlıkları hakkında bilgi vermeleri istenmiş-
tir. Yine katılımcılardan “hiçbir zaman, nadi-
ren, bazen, genellikle ve her zaman” şeklinde 
yanıtlar alınmıştır. İlk kategoride “Evimin 
veya işyerimin önünde oturup komşularım-
la sohbet edip, tavla gibi oyunlar oynarım.” 
yargısı yer almaktadır. Bu yargıya en fazla 
yüzdeler ile cevap verenler bazında baktığı-
mızda üç kuşakta en fazla hiçbir zaman so-
nucu ortaya çıkmıştır. Öyle ki 2000 kuşağı % 
42.4, 80 ve 90’lılar % 40.5, 60 ve 70’liler ise 
% 40 oranında hiçbir zaman demiştir. 40’lılar 
ve 50’liler genellikle % 61.5, 1940’dan önce 
doğanlar ise % 57.1 oranında genellikle de-
miştir. Katılımcıların hepsi de spor salonla-
rında en ağırlıklı yüzde ile spor salonlarında 
hiçbir zaman spor yapmamaktadır. 

Bununla birlikte hamama ne ölçüde gittik-
leri sorusu da yöneltilmiştir. Hamam Türk 
kültüründe önemli bir yere sahiptir. Hamam 
sadece insanların gidip temizlendiği bir yer 
değildir. Nitekim Türk hamamı temizliğin 
yanı sıra, eğlence, doğum ve evlilikle ilgili 
olarak pek çok olaya sahne olması bakımın-
dan, Türk toplum yapısında, oldukça önem-
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li bir rol üstlenmektedir. Bu durum, yabancı 
yazar ve ressamlara esin kaynağı olmuştur. 
Türk hamam ve gelenekleri ile ilgili yazında 
birçok eser bulunmaktadır (Çakmak, 2002: 
9). Kurna, hamam tası, tellak, hamam göbeği 
gibi marka ritüellerini içerisinde barındıran 
Türk hamamı kültürün önemli bir parçasıdır. 
Katılımcılara ise “Hamama ne ölçüde gidi-
yorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 2000 ku-
şağı % 75 ile hiç gitmezken, 1940’dan önce 
doğanlar % 50 ile bazen gitmektedir. Diğer 
kuşaklar içerisinde hamama hiç gitmeyen-
lerin yüzdesi daha yüksektir; nitekim 80 ve 
90’lılar % 42.2, 60 ve 70’liler ise % 44.4’tür. 

Türkiye’de son dönem içerisinde alış veriş 
mekânlarında büyük değişimler meydana 
gelmiştir. Öyle ki son dönemde ortaya çıkan 
ve hızla yükselen alışveriş merkezleri birey-
lerin tüketim harcamalarını da değiştirmiştir. 
Veresiye defterlerinin yerini kredi kartları, 
yüz yüze iletişimin yerini ise formal iletişim 
almıştır. Alışveriş merkezleri yalnız tüketim 
alışkanlıklarını değiştirmemiş, bireylerarası 
iletişimi de değiştirmiştir. Katılımcılardan ise  
“Ne ölçüde mahalle bakkallarından ve süper 
marketlerden alışveriş yapıyorsunuz” soru-
suna cevap vermeleri istenmiştir. Bu soruya 
göre her zaman mahalle bakkallarından alış-
veriş yapanlar % 9.4, süper marketlerden % 
21.4’tür. Genellikle mahalle bakkalı diyenler 
ise % 36.8 iken, süper market diyenler ise % 
47.8’dir. 

Gündelik hayatta önemli bir yer işgal eden 
günlük aktivitelerden biri de bir kafe, resto-
ran, kahve gibi mekânlarda geçirilen zaman-
dır.  Bazı bireyler ekonomik, bulunduğu or-
tam, eğitim gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 
kahvehane gibi mekânları tercih ederken, 
bazıları da yine aynı faktörlere bağlı olarak 
starbucks gibi kafeleri tercih etmektedir. 
Araştırmaya katılan katılımcı kuşakların hep-
si en fazla yüzde ile hiçbir zaman kahvehane-
ye gitmemektedir. Kafe tarzı mekânları tercih 
edenler ise 2000’liler ve 80 ve 90 kuşağıdır. 
2000’liler her zaman % 24.2, genellikle ise % 
12.1 oranında gitmektedir. 80 ve 90 ‘lılar ise 
genellikle 18.6, her zaman ise % 8.3 oranında 
bu tarz mekânlarda vakit geçirmektedir. 

Özel ve dini günlerde toplu mesajlar vası-
tasıyla bireyler birbirlerinin günlerini kut-
lamaktadır. Bu doğrultuda katılımcılara bu 
özel günlerde toplu mesaj kullanıyor musu-
nuz sorusu sorulmuştur. Netice olarak ise en 
fazla 2000’liler bu toplu mesajlaşmayı kul-
lanmaktadır; nitekim her zaman diyenler % 
25.0 iken, genellikle diyenler ise % 15.6’dır. 
Bununla birlikte sevgililer, anneler, babalar 
gibi günler katılımcılardan tarafından genel-
likle kutlanmaktadır. 2000’liler % 16.1 ile 
genellikle derken, % 38. 7 oranında da her 
zaman demiştir. 80 ve 90’lılar % 38.6 ora-
nında genellikle, % 15.9 ile her zaman, 60 
ve 70 kuşağı % 30.4 oranında genellikle, % 
17.4 ile her zaman diyerek bu günleri kut-
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lama derecelerine yer vermiştir. 1940 -1959 
arasında doğanlarda ise genellikle diyenler % 
26.9, her zaman şeklinde cevap verenleri ise 
% 3.8’dir. 1940 öncesi doğanlar ise genellikle 
% 7.1 oranında bu özel günleri kutlamaktadır. 

Evden veya yaşanılan coğrafyadan uzak bir 
yerdeki mekâna eğlenme ve dinlenme amaçlı 
gidilen turistik geziler ise tatil olarak adlan-
dırılmaktadır. Katılımcılara rutin olarak ta-
tile gider misiniz şeklinde bir soru yöneltil-
miştir. Rutin olarak tatile en az giden kesim 
2000’liler, 1940 ile 1959 arasında doğanlar 
ve 1940’tan önce doğanlardır. 80 ve 90’lılar 
genellikle % 32. 7, her zaman % 8.8 oranında 
tatile gitmektedir. 60 ve 70’liler ise genellikle 
% 37, her zaman ise % 10.9 oranında rutin 
olarak tatil yapmaktadır. Son dönem trend-
leri arasında yer alan bir diğer uygulama ise 
internetten alış veriştir. En fazla internetten 
alışveriş yapan kuşak 80 ve 90’lılardır; öyle 
ki genellikle internetten alış veriş yaparım 
diyenler % 38.8, her zaman internetten alış 
veriş yaparım diyenler ise % 14.1’dir. 2000 
kuşağı ise  % 38.7 ile genellikle,  % 3.2 ora-
nında her zaman alış veriş yapmaktadır. 60 ve 
70’ler ise % 28.3 oranında genellikle, 40 ve 
50’liler ise % 11.5 oranında bazen alış veriş 
yapmaktadır. 1940’dan önce doğanların hiç 
biri internetten alış veriş yapmamaktadır. Bu 
kategoride katılımcıların günlük eylemleri ve 
rutinlerine yer verilerek yukarıda belirtilen 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

Katılımcıların Kitle İletişim Araçlarını 
Kullanma Sıklıkları

Katılımcılardan televizyon, gazete, dergi, 
radyo ve internet olarak belirtilen kitle ileti-
şim araçlarının haftada kaç gün kullandıkları-
nı belirtmeleri istenmiştir. Buna göre televiz-
yon beş kuşağın tamamında en fazla yüzde ile 
her gün takip edilen bir araçtır. Bu kitle ileti-
şim aracının frekans dağılımına bakıldığında 
ise hiç takip etmem diyenler % 15.4, haftada 
1-2 gün olarak belirtenler % 20.0, haftada 3-4 
gün % 11.3, haftada 5-6 gün % 10.4, her gün 
düzenli diyenler ise % 38.0’dır. Radyo ise 
tüm kuşaklarda yine en fazla yüzde ile hiç ta-
kip edilmemektedir. Radyonun frekans dağı-
lımında ise hiç takip etmem diyenler % 45.2, 
haftada 1-2 gün olarak belirtenler % 16.5, 
haftada 3-4 gün % 10.7, haftada 5-6 gün % 
7.5, her gün düzenli diyenler ise % 12.8’dir.

Gazetede radyo ile paralellik göstermekte-
dir; nitekim en fazla yüzde tüm kuşaklarda 
hiç takip etmem olmuştur. Gazetenin frekans 
dağılımına bakıldığında ise hiç takip etmem 
diyenler % 33.9, haftada 1-2 gün olarak belir-
tenler % 19.7, haftada 3-4 gün % 13.3, hafta-
da 5-6 gün % 10.4, her gün düzenli diyenler 
ise % 16.8’dir.

İnternet kullanım oranı ise kuşaklar içinde 
farklılık göstermektedir. Her gün düzenli şek-
linde yanıt verenler 2000 kuşağında % 70.3, 
80 ve 90’lılara göre % 89.9, 60 ve 70’liler için 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 441 K: 485
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

265

% 70.2, 1940 ile 1959 arasında doğanlar için 
ise % 34.6 oranında bir sonuca ulaşılırken, 
1940 öncesi doğanların hiç biri ise her gün 
düzenli olarak interneti kullanmamaktadır.

SONUÇ

Ünlü düşünür İbni Haldun’un teziyle “coğ-
rafya kaderdir”. Birey içine doğduğu coğ-
rafyanın içinde yaşamasa bile çoğunlukla 
coğrafyanın sunduğu kültürel dünyayı yaşa-
maktadır. Bir diğer ifade ile birey doğduğu 
coğrafyanın insanıdır. Coğrafyanın şartlarına 
göre şekil alan kültür ise bireylerin hayatları-
na nüfuz etmektedir. Zaman içerisinde ise de-
ğişim göstermektedir. Değişim göstermesin-
de toplumsal ortam, ekonomi, ideoloji, din, 
göç, şehirleşme gibi faktörler etkilidir.

Araştırmanın temel hipotezi yaş büyüdük-
çe kültürel değişim daha az değişim göster-
mektedir, yaş küçüldükçe kültürel değişim 
artmaktadır. Araştırma sonucunda ise temel 
hipotez doğrulanmıştır. Araştırmada ulaşılan 
sonuçlar ise kuşaklar arası farklılık göster-
miştir.  Her bir kuşak kendi içerisinde farklı 
ritüellere, eylemlere ve kendi kültürü hakkın-
da genel yargılara sahiptir. Çalışma beş kuşak 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2000 ile 2017 
arasında doğanlar, 1980 ile 1999 arasında do-
ğan 80 ve 90 kuşağı, 1960 ile 1979 yılların-
daki yaş grupları, 1940 ile 1959 arasında do-
ğan kişiler ve 1940’dan önce doğanlar olmak 
üzere beş dönem üzerinde bu saha araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Türk kültü-
ründe önemli bir yere sahip olan metaforlar, 
ritüeller ve eylemler hakkındaki yargılarının 
neler olduğu sorulmuş ve araştırmadan elde 
edilen veriler bulgular kısmında yorumlan-
mıştır. Bulgular kısmında elde edilen veriler 
tablolaştırılmadan yorumlanmıştır. Çapraz 
tablo analizi ve frekans analizi yapılmıştır. 
Kültürel değişim konusu nesiller içerisinde 
farklıdır. Nitekim kültürel değişimi en faz-
la benimseyen grup 2000 kuşağı iken, en az 
benimseyen kitle 1940 ve öncesinde doğan-
lar da görülmüştür. Kültürel değişimin 2000 
kuşağında daha fazla görülmesinin nedeni 
ise 2000 kuşağının değişimin içine doğması-
dır. Öyle ki 2000’liler verili olanları kullanan 
bir kuşaktır. Araştırma altı kategoriye bölü-
nerek yapılmıştır. İlk kategoride katılımcıla-
rın demografik verilerine, ikinci kategoride 
yeme, içme alışkanlıklarına, üçüncü olarak 
katılımcıların giyim ve mobilya tercihlerine, 
dördüncüsünde günlük ritüel ve eylemlerine, 
beşincisinde geleneksel eylemler hakkında-
ki yargılarına, altıncısı ve sonuncusunda ise 
kitle iletişim araçlarını kullanmak sıklıkları 
üzerinedir.  Araştırmada demografik sorular 
kategori soruları, diğer sorular ise likert ölçe-
ğine dayalı olarak yargılar halinde verilmiş-
tir. Beşli likert ölçeği kullanılmış ve katılım-
cılardan kategori türüne göre cevaplar elde 
edilmiştir. Yeme içme alışkanlıklarına, giyim 
tercihlerine, günlük ritüel ve eylemlerine 
“hiçbir zaman, nadiren, bazen, genellikle, 
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her zaman” şeklinde yanıt vermişlerdir. Ge-
leneksel yargılar hakkındaki düşüncelerine 
“Kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, ka-
rarsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum” 
olarak yanıt alınırken, kitle iletişim araçlarını 
kullanma sıklıkları “hiç takip etmem, hafta-
da 1-2 gün, haftada 3-4 gün haftada 5-6 gün, 
her gün düzenli” şeklindedir. Araştırmada 
yaş dönemleri ile likert ölçeğine dayalı soru-
lar arasında çapraz tablo yapılmasının nedeni 
araştırmanın amacına dayalıdır. Nitekim her 
bir yargıda ölçülmek istenen şey kuşakların 
kültürel ritüellere ve kültürel değişimleri bağ-
lılık derecelerini ölçmektir. Bu doğrultuda 
çapraz tablo analizi yapılmıştır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Habits have become a tradition by turning into routines after a certain period of 
time. Traditions are considered as non-written laws in some societies. The rejection of traditi-
ons can be perceived as the collapse of society and the individual in some environmental and 
age groups; sometimes even a tradition can be perceived as a religious order and it may well be 
transformed into a superstition. Many things such as believing that such objects as amulets, evil 
eyebrows will protect the person from evil, pouring bullets, expecting help from the tombs, be-
lieving that marriage between two festivals will bring bad luck, black cat misbehaviour, and mi-
sunderstandings are related to religion. All this can be a tradition and taboo. Tradition is a prac-
tice that continues its existence within the family and at a certain level of society. Factors such 
as rituals, usage habits, judgments are in the traditional structure. The Turkish society, which 
has a traditional structure, can not imagine acting independently of the changing world. Indeed, 
a capitalist system has a structure that encompasses the whole world. This capitalist structure 
can sustain its construction even on a traditional ground. Furthermore traditional construction 
can fit into its own operating wheel. Sometimes the system can conflict with the traditional 
structure. Where there is a conflict, cultural conflicts arise and generation conflicts or cultural 
degenerations arise. The system is an organization that aims at one world order. This means that 
everybody generates the same human figures and transforms everyone into a single individual. 
In other words, the individual adopts a culture other than his own culture as his own culture. 
From this point of view, this research was carried out on different age groups by making a com-
parison between the elements that have important place in Turkish culture and the innovations 
offered by the system. Participants in the study were asked different questions using the five-po-
int Licert scale and they were asked to what extent they participated or not. The main aim of this 
research is to identify the age groups’ innovations and the processes of participation in cultural 
routines and traditions. We focused on cultural and structural changes in the study and the data 
obtained without research were interpreted in the findings. In the conclusion section, a general 
evaluation was made. The research was conducted in e-media. The study was conducted on 345 
people selected through random sampling between 10 and 25 November 2017. Depending upon 
the cultural and structural change in research, a literature survey on prominent items in Turkish 
culture was made and a questionnaire form was thus gaenerated. A field survey was conducted 
using the survey technique. People from different age groups participated in the fieldwork. The 
obtained data were interpreted in the findings. Since the survey was conducted in the e-media, 
the majority of the participants in the survey were young. The basic hypothesis is that there is a 
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connection between generations and cultural change in this research. Old age groups show less 
cultural change, while younger age groups tend to be less dependent on cultural traditions and 
routines. The results obtained in the research shows that there are differences between genera-
tions. Each generation in itself has different judgments about different rituals, actions and their 
own culture. The study was conducted on five generations. These field surveys were conducted 
over five periods, for those who were born between 2000 and 2017, 80 and 90 generations 
born between 1980 and 1999, the age groups between 1960 and 1979, persons born between 
1940 and 1959 and those born before 1940. Participants were asked what they thought  about 
the metaphors, rituals and actions that had an important place in Turkish culture, and the data 
obtained without investigation were interpreted in the section of findings. The data obtained in 
the findings were interpreted without tabulation. Cross table analysis and frequency analysis 
were performed. The obtained data confirm the basic hypothesis. As the age grows, cultural 
change has diminished and cultural loyalty has increased. The topic of cultural change is diffe-
rent within generations. As a matter of fact, while the group that embraced the cultural change 
was 2000 generation, the least popular group was seen in 1940 and before. The reason for the 
cultural change to be seen more in 2000 generation results from the fact that the 2000 genera-
tion is born into change. The study was divided into six categories. The first category is about 
the demographic data of the participants, the eating and drinking habits in the second category, 
the clothing and furniture preferences of the participants in the third category, the daily rituals 
and actions in the fourth category, the judges about traditional actions in the fifth category and 
the use of mass media in the sixth category.In the survey, demographic questions were given 
as category questions and other questions were given as judgments based on licert scale. Five-
point licert scale was used and responses were obtained from participants according to category. 
They responded for their eating habits, clothing preferences, daily rituals and actions as “never, 
sometimes, sometimes, usually, and always”. For their thoughts on traditional judgments they 
responded as “ absolutely do not agree, I do not agree, I am undecided, I agree, I strongly agree 
“. For their frequency of use of mass media , they responded as “1-2 days a week, 3-4 days a 
week, 5-6 days a week, every day, every day in a  regular way” . In the eating habits, there are 
questions such as the traditional types or the new generation of food, where they spend their 
time to eat and drink, and for their dressing styles they were asked whether they prefer fashion 
or not, or whether they prefer ready-made clothing. As to the traditional judgements, they were 
asked about their point of view on the days such as New Year, wedding ceremonies, holidays. 
The answers obtained from these questions were interpreted in categories.
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Öz: Amaç: Tarih boyunca belirli bir grup ve o grubun 
üyeleri cinsiyetleri, ırkları, dinleri ve diğer özellikleri 
sebebiyle doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılığa maruz 
kalmışlardır. Ayrımcılık denildiğinde daha çok ırk ve cin-
siyete dayalı ayrımcılık türleri akla gelmektedir. Önyargı 
ve stereotipi kavramlarından beslenerek güçlenen ayrımcı-
lık belirli bir gruba dâhil insanlara karşı olumsuz tutum ve 
davranışların kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etmesine 
neden olmaktadır. Tarihsel süreçte ırka dayalı ayrımcılığa 
en çok maruz kalanlar siyahlar olmuştur. Sırf derisinin 
rengi nedeniyle ötekileştirilen ve hatta yok sayılan siyah 
insan, beyaz insandan daima ayrıştırılmaya çalışılmıştır. 
Bu ayrışmaya mekânsal yapılar da dâhildir. Mekânsal ya-
pılar ayrımcılıkların üretildiği ve daha görünür olduğu yer-
lerden biridir. Yöntem: 1960’larda Amerika’nın Virginia 
eyaletinde geçen Hidden Figures filminde ırkçılığa dayalı 
ayrımcılığın üretildiği yerlerin başında mekân gelmekte-
dir. Hem gündelik hayatta hem de iş yaşamında beyazlarla 
siyahlar arasındaki sınırı çizen mekân olgusu üzerinden 
ırkçılığın ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının nasıl üre-
tildiği ve sürdürüldüğü göstergebilimsel yöntemle ince-
lenmektedir. Bu çalışmada göstergebilimsel çözümleme 
aşamalarından dizimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Irk Ayrımcılığı, Cinsiyet 
Ayrımcılığı, Mekân, Hidden Figures

Abstract: Aim: Throughout history, a group of people or 
member of a certain group, have been subjected to disc-
rimination directly or indirectly due to their gender, race, 
religion, and other characteristics. When it comes to the 
discrimination, racial and sexual discrimination types are 
more likely to come to the mind. The discrimination,which 
is strengthened by the prejudice and stereotype concepts, 
causes the negative attitudes and behaviors towards pe-
ople belonging to a specific group to continue by being 
transferred from one generation to the next. The most 
people who have been exposed to racial discrimination in 
the historical process are black people. The black person, 
who is justified and even ignored because of the color of 
their skin, has always been a target of a separation from 
the white man. The spatial structures are also included into 
this separation. The spatial structures are one of the places 
where discrimination is produced and more visible. Met-
hod: In the movie Hidden Figures, which is happening in 
Virgina, USA, the space is the main ground of all the pla-
ces where the discrimination is produced. It is examined 
in a semiotic way how racism and gender discrimination 
are produced and sustained through the possibility of the 
space that draws the line between white people and black 
people in both daily life and business life. In this study, a 
sequential analysis technique is used from the semiotic 
analysis stages. 

Key Words: Discrimination, Racial Discrimination, Gen-
der Discrimination, Space, Hidden Figures
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GİRİŞ 

Tarihte bir insanın derisi çeşitli ayrımcılıklarla 
karşılaşmasının temelini oluşturmuştur. Bun-
lardan birincisi derinin rengine bağlı olarak 
gerçekleşen ayrımcılıktır. Irkçılık modern Ba-
tılı beyaz derinin “renkli” deriyi aşağılaması-
na dayanmaktadır. Foucault’nun da belirttiği 
gibi modernliğin söylemi, bedenlerin üzerine 
kültürün iktidarını yazacak, kazıyacak, onları 
disiplin altına almaya çalışacaktır. Farkın söy-
lemsel inşası sürecinde siyahlık “öteki” olarak 
tanımlanmış; vücuda yapışmış bir üniformaya 
dönüştürülmüştür. Fanon’un da ifade ettiği 
gibi beyazların laboratuvarları derinin rengini 
açacak serumlar üretmeye yönelmiştir. Çünkü 
siyah bir bedene sahip olmak çıkmaz boyayla 
boyanmış bir lanet haline getirilmeye çalışıl-
mıştır. Eski Yunan’da köleler ve suçlular nasıl 
damgalanıp dışlanmışsa ırka dayalı ayrımcı-
lıkta da siyahlar derilerinin yüzeyine, rengi-
ne indirgenip damgalanıp aşağılanmışlardır 
(Çabuklu, 2004: 99). Erving Goffman’ın öte-
kini itibarsızlaştıran ya da itibarsızlaştırabi-
lecek üç temel damga tipinden biri de etnik/
etnolojik veya sınıfsal damgalara (dini, etnik, 
milli veya sınıfsal aidiyetlerle alakalı olarak) 
dayanmaktadır.  Siyah Deri Beyaz Maske ki-
tabında Fanon siyah insanın hayatı boyunca 
damgalı olması durumunu akıllarda kalan bir 
şekilde  (2015: 2-4): siyah adam siyahlığıyla 
damgalıdır ve bu nedenle siyah insan, insan 
değildir ifadesiyle belirtmiştir.

Bir başka yaygın ayrımcılık türü de toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılıktır. Bu ayrımcılık 
türü cinsiyet rollerinin ‘doğal’ ve değişmez, 
biyolojik varlığımıza bağlı şeyler olduğu var-
sayımına dayanmaktadır. Bora’ya göre (2012: 
175) bu varsayım yanlıştır, çünkü cinsiyet rol-
leri hem zaman içinde hem de kültürden kül-
türe değişmektedir. Kadınlarla erkeklerin bir-
birlerinden farklı olmaları, basitçe bir ‘farklı-
lık’ olarak yaşanmaz, aynı zamanda, eşitsiz-
liğin ve ayrımcılığın meşrulaştırılması da bu 
farklılığa dayandırılmaktadır. Farklılık, genel 
geçer kadınlık ve erkeklik kalıplarının üretil-
mesi ve yeniden üretilmesiyle sürdürülür ve 
pekiştirilir. Bu kalıpların varlığını sürdüren 
en önemli araçlardan biri de ayrımcılıktır. 

Bu bağlamda Hidden Figures (Gizli Sayılar) 
filmi göstergebilimsel çözümleme yöntemi 
ile analiz edilmiş ve analizde mekânsal ay-
rışmanın ırka dayalı ayrımcılığı nasıl ürettiği 
ve sürdürdüğü incelenmiştir. Bunun yanında 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın hem 
sosyal yaşamda hem de iş hayatında nasıl gö-
rünür olduğu üzerinde durulmuştur. Çözüm-
leme öncesinde ayrımcılık kavramı, ayrım-
cılığın sosyolojik eksenli temelleri üzerinde 
durularak, ırka ve toplumsal cinsiyete dayalı 
ayrımcılık türleri detaylı bir analize tabi tu-
tulmuştur. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kavram olarak Ayrımcılık 

Ayrımcılık (discrimination), herhangi bir 
kamu yararı ya da mantıklı bir gerekçe söz 
konusu olmaksızın, bir kişiye, benzer durum 
ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit 
olmayan bir muamele yapılması anlamına 
gelmektedir (Çelenk, 2010: 211). Ayrımcılık 
kavramı, tarih boyunca insanlığın gündemin-
de olmuştur. “hür-köle”, “asil-avam”, “be-
yaz-siyah”, “güçlü-zayıf”, “zengin-yoksul” 
vb. gruplar arasındaki çekişmeler çoğunlukla 
avantajlı olanlar lehine yönlenerek ayrım-
cı muamelelerin doğmasına neden olmuştur 
(Demirel, 2011: 3). 

Ayrımcılığın dayanağı olan sebepler kimi 
zaman doğuştan gelebileceği gibi (cinsiyet, 
yaş, ırk), kimi zaman (medeni hal, din, poli-
tik düşünce) da sonradan elde edilebilmekte-
dir. Ama ayrımcılığın yarattığı sonuç kayna-
ğı her ne olursa olsun mağduriyet olmuştur. 
Dolayısıyla ayrımcılık, belirli bir gruba dâhil 
insanların nüfusun geride kalanlarıyla karşı-
laştırıldığında, gerçekte onlarla eşit olmayan 
konumlarını ve onlara nazaran dezavantajlı 
durumlarını dile getirmektedir. O halde ay-
rımcılık kavramı, gerçek anlamda hâk ve fır-
sat eşitliğinin bulunmadığı bir durumu içer-
mektedir (Gündüz, 2007: 15).

Ayrımcılık kavramı uluslararası hukukta 
ilk kez 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ile kullanılmaya başlanmıştır 
(Karan, 2012:139). Birleşmiş Milletler kuru-
luşundan itibaren insanların hâk ve özgürlü-
ğünü korumak adına birçok sözleşmeye imza 
atmıştır. Bu sözleşmeler toplum içerisinde 
ayrımcılığı ortadan kaldırma, fırsat eşitliği-
ni sağlama üzerine kurulmuştur. Bunlardan 
biri de 1948 yılında kabul edilen İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesidir. Bu bildirgenin ilk 
maddesinde; “Bütün insanlar özgür, onur ve 
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vic-
dana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik 
anlayışıyla davranmalıdırlar” ifadesiyle bü-
tün insanların eşit olduğu ilkesinin altı çizil-
mektedir. İkinci madde ise tamamen ayrımcı-
lık üzerinedir: “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, 
din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya 
sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhan-
gi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge 
ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün öz-
gürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister ba-
ğımsız olsun, ister vesayet altında veya özerk 
olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtla-
masına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse 
hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya 
ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası 
statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeye-
cektir”. Böylece ayrımcılığın hiçbir türünün 
kabul edilemeyeceği bu ilkeyle vurgulanmış 
olur. Yine aynı bildirgenin yedinci maddesin-
de yasa önünde eşitlik ilkesi ve ayrımcılıktan 
korunma hakları tanımlanmaktadır: “Herkes 
yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin 
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yasanın korunmasından eşit olarak yararlan-
ma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye 
aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı 
ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kış-
kırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır”. 

Bu bağlamda ayrımcılık, hukukla, adaletle, 
eşitlikle ve sosyal bilimlerle, ama en çok da 
günlük yaşamlarımızla ilgili bir kavram ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kavram, insanlar 
arasındaki eşitlik fikri ve ilkesinden kaynak-
lanmaktadır. İnsanlar, dünyanın neresinde, 
hangi ten rengiyle, hangi cinsiyet ya da cinsel 
yönelimle, hangi etnik kökene, dine, mezhe-
be ait olarak doğarlarsa doğsunlar, insan ol-
mak bakımından daima eşittirler (Göregenli, 
2012: 17-18). 

Ayrımcılık farklı görünümlerle karşımıza 
çıkmaktadır. Buna göre bazı ayrımcılık bi-
çimleri kolayca ayırt edilebilir ve farkına va-
rılabilir davranışlar, tutumlar ve ifadeleri içe-
rirken; bazılarının da “ayrımcılık” içerdiğini 
anlamak, özel bir duyarlılık ve değerlendirme 
yapabilmeyi gerektirmektedir. Bu çerçevede 
iki tür ayrımcılık biçimi vardır: Doğrudan ve 
dolaylı ayrımcılık (Çelenk, 2010: 221). 

Ayrımcılığın tipik görünümünü ifade eden 
doğrudan ayrımcılık bir kişiye cinsiyeti, etnik 
kökeni, dini ve bunlara benzer niteliklerinden 
biri nedeniyle, diğer kişilere kıyasla farklı ve 
olumsuz bir davranışta bulunulmasıdır (Gül, 
2012: 124). Ayrıca doğrudan ayrımcılık fark-

lı muamele; açıkça alay etmek, aşağılamak 
veya karalamaktan başlayarak, bu gruplara 
yönelik ayrımcılığı kışkırtan nefret söylemle-
rini yaygınlaştırmaya kadar, geniş bir yelpa-
zedeki ayrımcılık biçimlerini de içermektedir 
(Çelenk, 2010: 221). Doğrudan ayrımcılıktan 
farklı olarak, dolaylı ayrımcılıkta farklı mua-
mele yoktur. Ancak, herkese aynı şekilde uy-
gulanan bir düzenleme, ölçüt veya uygulama 
söz konusudur ki, ayrımcılık yasağına tabi bir 
özellik bakımından olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, iş ilanlarında sıkça yer 
verilen ‘seyahat engeli olmamak’ ölçütü, tüm 
başvuranlara uygulanmaktadır. Ancak, bu öl-
çüt erkeklere kıyasla daha fazla sayıda kadını 
olumsuz olarak etkileyecektir. Yine, bu ölçü-
tü gören engelli bireyler, işe başvurmayı dü-
şünmeyeceklerdir (Gül, 2012: 124).

Yani dolaylı ayrımcılık, fark edilmesi güç 
olan, imalar veya dolaylı ifade biçimleri ara-
cılığıyla işleyen ya da bazen görünürde hiç-
bir problemli durum yaratmamasına rağmen, 
sonuçları bakımından belirli kesimleri ayrım-
cılığa maruz bırakan tutumları anlatmaktadır. 
Ancak burada dolaylı ayrımcılık biçiminde 
değerlendirilebilecek bir başka durum da 
“yok sayma” ile ilişkilidir. “Yok sayma” duru-
munda, söz ya da eylem aracılığıyla yapılan 
herhangi bir şey söz konusu değildir. Ancak 
Çelenk’in (2010: 221) de vurguladığı gibi ay-
rımcılık tam da bu “yokluk”tan ileri gelmek-
tedir.
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Ayrımcılığın Sosyolojik Eksenli Temelleri

Ayrımcılık kavramı sıklıkla önyargı ve ste-
reotipi (kalıp yargı) kavramlarıyla birlikte 
görülmektedir. Çünkü ayrımcılık, bir gruba 
veya grubun üyelerine karşı önyargılardan 
beslenen olumsuz tutum ve davranışların 
tümüyle ilgili bir süreçtir. Önyargı, diğer in-
sanları, bireysel varoluşlarından değil, grup 
aidiyetlerinden hareketle değerlendiren bir 
tutumu ve olumsuz, dogmatik kanaatleri ifa-
de eder. Önyargılar sonucunda oluşan ayrım-
cı davranışlar tek tek bireylere yöneltilmiş 
olsa da, ayrımcılığı, insanlar arası ilişkiler-
deki hoşlanmama, uzak durma gibi ‘ters’ ve 
‘kötü’ davranışlardan ayıran şudur: Ayrımcı-
lığın yöneldiği kişiler, kişisel özellikleri de-
ğil, ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle 
bu davranışların hedefi haline gelmektedir 
(Göregenli, 2012: 21). Önyargı,  üç farklı 
biçimde görülmektedir: Bilişsel yapılarda 
(kalıpyargılar), duygularda ve davranışlarda 
(Çuhadar G., 2012: 356). Böylece önyargılı 
olunan grupla ilgili algılarımız, düşünceleri-
miz bilişsel öğeyi; o grupla ilgili duyguları-
mız duygusal öğeyi; o gruba yönelik her tür 
davranış ve niyetlerimiz ise davranışsal öğeyi 
oluşturmaktadır (Dökmen, 2012: 98).

Plous (2003), önyargının pusu kurduğu yer-
lerde stereotiplerin uzakta olmadığını vurgu-
layarak gazeteci Walter Lippman’ın (1922) 
stereotip tanımı üzerinden konuyu derinleş-
tirmektedir. Lippman, stereotip’i “kafanın 

içindeki resimler”e veya gerçeğin zihinsel 
kopyalarına benzetmiş ve buradan yola çıka-
rak terim gitgide bir grubun üyeleri hakkında 
genellemeler - ya da daha çok aşırı genelleme 
anlamına gelmeye başlamıştır. Önyargıda ol-
duğu gibi bu genellemeler de bazen olumlu 
olabilir ancak çoğunlukla olumsuz ve deği-
şime karşı dirençlidirler. Ancak ırk, cinsiyet, 
din ve cinsel tercih hakkındaki stereotipler 
hâlâ yaygındır. Ayrıca stereotipler sadece 
kendi başlarına zararlı olmakla kalmayıp ön-
yargı ve ayrımcılığı besleyerek zarar verirler. 
Yani, bir grubun sınıflandırılması, o grubun 
stereotipleştirilmesine, o grupla ilgili önyargı 
oluşumuna ve o gruba karşı ayrımcılık yapıl-
masına sebep olmaktadır (Balcı, 2006: 131). 

İnsan hakları mücadelesinin tarihsel gelişi-
mi içinde, ayrımcılığa yönelik ilk tartışmalar 
kölelik ve dinsel hoşgörüsüzlükle mücadele-
ye bağlı olarak ırk, renk, din, politik görüş, 
ulusal ya da sosyal köken, doğum veya diğer 
statüler üzerinde temellenmiştir. Bununla 
birlikte, modern yaşamın karmaşık yapısına 
bağlı olarak, günümüzde ayrımcılık oldukça 
farklı biçimlerde kendisini gösterebilmekte-
dir (Ataman, 2007: 2-3).

Bir toplulukta, ırkı, cinsiyeti, toplumsal ko-
numu ya da dini nedeniyle ötekilerden ayrılan 
gruba, ayrımlı davranma olgusu olarak ifade 
edilen ayrımcılık yöneldiği grubun özelliği-
ne göre biçimlenmektedir (Irmak, 2007: 36). 
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Ayrımcılık denilince ilk akla gelen ırk ve cin-
siyete dayalı ayrımcılıktır. 

Irka (Etnik Kökene) Dayalı Ayrımcılık 

Irk, belirli grupların, doğal olarak ortaya çı-
kan dış görünüşe ait özellikler temelinde 
ayırt edici bir biyolojik grup oluşturdukları 
şeklinde etiketlenmesi anlamına gelmektedir. 
Giddens’a göre (2008: 534)  ırksal ayrım in-
san farklılıklarını tanımlama tarzından daha 
öte bir şeydir; toplum içerisindeki güç ve 
eşitsizlik örüntülerinin yeniden üretilmesinde 
önemli rol oynamaktadır.

“Irkçılık”, Almanya’daki Nazi rejiminin 
“Ari” ırkının üstünlüğü ve ırksal “saflığın” 
önemine dayanan soykırım dehşetinde en 
üst noktasına çıkan “saflaştırma” politikasını 
anlatmak üzere 1930’larda kullanılmaya baş-
lanmıştır (Outhwaite, 2008:343). Yılmaz’a 
göre (2008: 26) ırkçılık, fiziksel ve kültürel 
farklılıkların büyük ölçüde neden olduğu ön-
yargı ve düşüncelerle beslenen, çeşitli olum-
suz unsurların etkileriyle günlük davranışlar-
dan siyasi ve kurumsal yaşama uzanan farklı 
düzeylerde ortaya çıkan ve olumsuz yönde de 
olsa gelişim ve değişim gösteren ideolojik bir 
süreci içeren bir fenomenin ifadesidir. 

Yapılan araştırmalar, ayrımcılığın en vahim 
biçimlerinden birini oluşturan ırkçılığın, ta-
rihsel olarak üç türlü tezahür ettiğini ortaya 
koymaktadır: Amerikan köleciliği, sömür-
gecilik (apartheid da dâhil olmak üzere) ve 

Holocaust (Yahudi soykırımı). Her üçünde 
de ayrımcı, ırkçı politikalar öncelikle, hedef 
aldıkları grupları bayağılaştırma, aşağılık ol-
duklarını kanıtlama ve farklılıklarının altını 
çizerek dışlamaya veya yok etmeye dayalı bir 
yol izlemiştir. Ayrımcılığın en eski görünüm-
lerinden biri olan ırkçılık (racism) ve yaban-
cı düşmanlığı (xenophobia), tarih boyunca 
kölecilik, etnik temizlik, soykırım, katliam, 
zorunlu göç ettirme, aç bırakma, tecavüz gibi 
farklı şiddet uygulamalarıyla birlikte günü-
müze kadar devam etmiştir. Ayrımcılığın, 
21.yüzyılda da insanlığın geleceğine yöne-
lik tehditlerin en önemlilerinden biri olmaya 
devam ettiğini süregiden Yahudi düşmanlığı, 
homofobi, yükselen milliyetçilikler ve 11 Ey-
lül saldırılarının akabinde ABD ve Avrupa 
toplumlarında iyiden iyiye görünürlük kaza-
nan İslam karşıtlığı (islamophobia) özelinde 
görmek mümkündür (Çelenk, 2010: 212).

İnsanların biyolojik olarak farklı ırklara bö-
lünmüş olduğu fikrinden türetilmiş olan top-
lumsal ve politik öğretileri tanımlayan ırkçı 
teoriler iki temel hipoteze dayanmaktadır: 
Bunlardan birincisi genetik farklılıkların in-
sanlara mensup oldukları ırka göre davran-
mayı meşrulaştırdığı varsayımıdır. Irkçılığın 
dayandığı ikinci temel varsayım ise insanlar 
arasındaki zekâ, kültür ve ahlaki farklılıkların 
temelde genetik farklılıklardan kaynaklandığı 
hipotezidir. (Cevizci, 2010: 803). Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararınca 1969 yılın-
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da yürürlüğe giren “Her Türlü Irk Ayrımcı-
lığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Ulus-
lararası Sözleşme”nin birinci maddesinde ırk 
ayrımcılığı terimi şu şekilde tanımlanmakta-
dır: “siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya 
toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, in-
san hakları ve temel özgürlüklerin tanınma-
sını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlükler-
den yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya 
zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik, 
ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene 
dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya 
da tercih anlamındadır”.

Kurumsal ırkçılık fikri, ırkçılığın yalnızca bir 
azınlık grubunun fikirlerini temsil etmekten 
daha çok, toplumsal dokuyu desteklediğine 
inanan kamu hakları savunucuları tarafından 
ABD’de 1960’ların sonunda geliştirilmiştir. 
Giddens, (2008: 540) kurumsal ırkçılık ile 
ırkçılığın toplumun yapılarına sistematik ola-
rak nüfuz ettiğini öne sürmektedir. Bu fikre 
göre polis, sağlık hizmetleri ve eğitim sistemi 
gibi kurumların hepsi belirli ırktan olanları 
kayırırlarken diğerlerine de ayrımcı politika-
lar uygulamaktadır. Örneğin diğer ırklardan 
olan Amerikalılarla karşılaştırıldıklarında 
siyahilerin maruz kaldığı ayrımcılık açık bir 
şekilde görülmektedir. Örneğin, belli hakları 
kazandıktan ve kölelikleri sonlandırıldıktan 
sonra bile, siyahilere beyazlarla aynı bölge-
lerde değil kendilerine ayrılan bölgelerde ya-
şama koşulu getirilmiştir. Sağlık, eğitim, iş ve 

toplu taşıma araçlarının kullanımı konusunda 
doğrudan ayrımcılığa uğrayan siyahi Ameri-
kalılar, genellikle ya hiç hizmet alamamış ya 
da çok kötü koşullarda en kalitesiz hizmetleri 
almak mecburiyetinde kalmışlardır (Mızrak, 
2017: 1-2).

Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Cinsiyetçilik, belli bir cinse yönelik bireysel 
veya kurumsal önyargılı tutumlar ve ayrımcı 
davranışlar; bir cinsin diğerinden üstün oldu-
ğu ve cinsler arası eşitsizliğin bu farktan kay-
naklandığı ifade etmektedir. Terim daha çok 
kadınların “ikinci sınıf kişiler olarak görül-
mesi” erkeğin kadın üzerindeki egemenliği, 
kadınların hem iş hem de özel yaşamda baskı 
altına alınması ve sömürülmesi gibi kadını 
dezavantajlı bir konumda bırakan ve bu ko-
numun devamını sağlamaya yönelik olan her 
türlü etkinlik için kullanılmaktadır  (Budak, 
2005: 172)

Cinsiyetçilik kavramı, kadın ve erkek arasın-
daki farklılıkları tümüyle fiziksel ve biyolojik 
temellere yani cinsiyet (sex) kavramına da-
yandırmaktadır. Günümüzde bu farklılıkların 
tümüyle cinsiyet olgusuna indirgenmesinin 
doğru olmadığı kabul edilen bir gerçeklik-
tir. Bu nedenle cinsiyet (sex) ile toplumsal 
cinsiyet (gender) arasında bir ayrım yapmak 
gerekmektedir. Bu açıdan cinsiyet, biyolojik 
kimliğe işaret ederken; toplumsal cinsiyet 
toplumdan topluma, kültürden kültüre deği-
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şen psikolojik, sosyal ve kültürel farklılıklara 
işaret etmektedir (Zeybekoğlu, 2013: 7). Kı-
sacası toplumsal cinsiyet soyut bir konum ve 
kalıp olmaktan çıkarak yaşanan çatışmalar, 
gerilimler, karşıtlıklar ile var olan toplumsal 
ilişkileri açıklayan analitik bir kategori haline 
gelmiştir (Sancar, 2011: 195).

Toplumsal cinsiyet, kadınlara ve erkekle-
re farklı kimlikler ve roller yüklemektedir. 
Bireylerin ve grupların elde edebilecekleri 
fırsatları ve yaşam şanslarını belirleyen top-
lumsal cinsiyet evden devlet kademelerine 
kadar tüm toplumsal kurumlarda üstlenebile-
cekleri rolleri önemli ölçüde etkilemektedir. 
Erkeklerin rollerine genellikle daha fazla de-
ğer yüklenirken bu rollerin ödülleri de daha 
büyük olmaktadır. Her kültürde çocuk yetiş-
tirme ve ev işleri konusundaki sorumluluklar 
öncelikle kadınlara aittir; erkeklerse eve ek-
mek getirmek ve ailenin refahını sağlamak-
la yükümlüdürler. Cinsler arasında hüküm 
süren bu işbölümü, erkeklerin ve kadınların 
güç, saygınlık ve servet bakımından birbir-
lerine eşit olmayan konumlarına yol açmıştır 
(Zencirkıran, 2016: 514). Aslında cinsiyete 
dayalı işbölümü ataerkil sistemin devamlı-
lığının bir koşuludur. Ataerki, kadınlara ve 
erkeklere farklı görev ve sorumluluklar yük-
leyerek, erkeklerin egemenliklerini sürdür-
mesini sağlarken, kadınları denetim altında 
tutmaya devam etmektedir (Yaman, 2013: 
98). Aksu Bora’ya göre (2012: 180-181) cin-

siyete dayalı iş bölümü, bir görev paylaşımı 
anlamına gelmediği gibi, iki cinsiyetin haya-
tın yükünü eşit olarak paylaşması anlamına 
da gelmez. Aksine, kadınların ve erkeklerin 
böyle konumlandırılmaları, kadınlar aleyhine 
büyük bir eşitsizlikle ve ciddi ayrımcılıklar-
la sonuçlanır. Bu bağlamda cinsiyete dayalı 
iş bölümü cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortaya 
çıkarmaktadır. 

Ayrımcılığın en dikkat çekici türlerinden biri 
olan cinsiyete dayalı ayrımcılık, gündelik ya-
şamın pek çok alanında görüldüğü ve görüle-
bileceği gibi daha çok iş ve eğitim alanlarında 
görülmektedir. Kızların daha az okutulmaları 
veya belli okullara sadece erkeklerin ya da 
sadece kızların alınması bu ayrımcılığın ör-
nekleri arasındadır. İş yaşamında da bazı iş-
kollarının kadınlara kapalı olması veya işte 
yükselme imkânlarının kadınlar için zorlaş-
tırılması ya da “eşit işe eşit ücret” ilkesinin 
kadınların aleyhinde işletilmemesi bu ay-
rımcılığın başka örneklerini oluşturmaktadır 
(Dökmen, 2012: 118). 

Feminizm denilince, kadınların cinsiyetleri 
nedeniyle ayrımcılığa uğramasını engelleme 
ve cinsiyet eşitliğini sağlama yolundaki ça-
baların tümü için yürütülen mücadele anlaşıl-
maktadır. Bu talebin hâlâ güncelliğini koruyor 
olduğu, ampirik verilere bakarak da anlaşıla-
bilir. Örneğin her yıl Birleşmiş Milletler tara-
fından açıklanan toplumsal istatistiklere ba-
kıldığında kadın hakları (vatandaşlık hakları, 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: M30

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: M30

ID: 418 K: 469
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

278

eğitim kurumlarına ve mesleki eğitime erişim 
ve meslek edinme hakkı) kanunlar sayesinde 
büyük ölçüde sağlanmış olan ülkelerde bile 
kadınlar açıkça ayrımcılığa maruz kalma-
ya devam etmektedir (Nagl-Docekal, 2009: 
219). Bu nedenle Birleşmiş Milletler erkek-
ler ile kadınlar arasında tam bir eşitliğin ger-
çekleşmesi adına kadınlara karşı ayrımcılığın 
yaygın bir şekilde devam etmesinden kaygı 
duyarak “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Önlenmesine Dair Sözleşmesi’ni (CE-
DAW) hazırlamıştır. 

Mekân Üzerinden Irkçılığı Okumak  

Hidden Figures filminde ırkçılığa dayalı ay-
rımcılığın üretildiği yerlerin başında mekân 
gelmektedir. Hem gündelik hayatta hem de 
iş yaşamında beyazlarla siyahlar arasındaki 
sınırı çizen mekân olgusu üzerinden ırkçılı-
ğın ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığın nasıl 
üretildiği ve sürdürüldüğü göstergebilimsel 
yöntemle incelenmiştir. Bu açıdan öncelikli 
olarak mekânı anlamak ve anlamlandırmak 
gerekmektedir. 

Türkçeye Arapçadan geçen mekân kelime-
si, ‘herhangi bir varlığın şu veya bu şekilde 
bir yerde var olması’ anlamına gelen kevn 
(kefvav-nun) kökünden türemiştir. Bir bakı-
ma, mekân, varlığın herhangi bir formda var 
olduğu yer anlamına gelmektedir (Özpınar, 
2014: 7). Mekân kavramına rasyonel bir ana-
lizle ulaşan Descartes’a göre mekân, maddi 
tözden ya da maddeden başka bir şey değildir. 

Çünkü mekân işgal eden bir şey yer kaplayan 
maddi bir şeydir; yer kaplama ise, mekândır 
(Cevizci, 2010: 1081).  Böylece mekân boş 
bir yüzey olmaktan çıkarak içinde hareketin 
ve devingenliğin olduğu bir niteliğe bürünür 
(Öztürk, 2012: 11). Mekânla ilgili çalışma-
larda başvurulan Henri Lefebvre (2014: 24)  
Mekânın Üretimi kitabında mekânı şu şekilde 
betimler: “mekân; pasif, boş bir şey olarak ya 
da “ürün” gibi karşılık mübadele bulunmak-
tan, tükenmekten ve yok olmaktan başka an-
lamı olmayan bir şey olarak düşünülemez. Bir 
ürün olan mekân, etki ya da tepki yoluyla biz-
zat üretime müdahale eder: Üretken emeğin 
örgütlenmesi, ulaşım, hammadde ve enerji 
akışı, ürün paylaşım ağları… Kendince üret-
ken ve üretici olan mekan, üretim ilişkilerine 
ve üretici güçlere dahildir. Mekân kavramı 
tek başına bırakılamaz ve statik kalamaz; di-
yalektikleşir: Ürün-üretici olan mekân, eko-
nomik ve toplumsal ilişkilerin dayanağıdır”. 

Serdar Öztürk (2012: 26) mekânı toplum-
sal ilişkileri kısmen yansıtan ve bu ilişkile-
ri kısmen etki eden bir olgu olarak ele alır. 
Mekânı incelemek aslında mekânı bir “şey”, 
bir “fetiş nesne” olarak incelemek demek de-
ğildir. Mekân üzerine düşünmek ve araştır-
ma yapmak toplumu kısmi de olsa görmek 
ve onun üzerine inceleme yapmak demektir. 
Örneğin kadınların ve erkeklerin ayrı yüzme 
havuzlarına gittikleri bir toplumda yüzme 
havuzlarına dair bir inceleme kadın ve erkek 
ilişkilerinin yapısı hakkında bizlere ipuçları 
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verecektir. Çünkü kadın ve erkek ilişkilerinin 
eşitsiz yapısı mekânsal yapıya da yansımak-
tadır. Bu bağlamda Hidden Figures filminde 
ırka ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcı-
lığın ortaya çıkardığı eşitsiz yapı hem gün-
delik hayatta hem de kurumsal alanda inşa 
edilen mekânlarda üretilmektedir. Filmin çö-
zümlemesinde de görüleceği üzere siyahlar 
beyazlardan mekânsal olarak ayrıştırılmış-
tır. Kütüphaneler, ulaşım araçları, mahkeme 
salonları, tuvaletler yemekhaneler, çalışma 
ortamları bu ayrışmanın gerçekleştiği temel 
mekânlardır. Bu mekânsal ayrımın temel ne-
deni ise beyaz olmamak yani derinin renginin 
siyah olmasından kaynaklıdır. 

Mızrak’ın da vurguladığı gibi  (2017: 13) ırka 
dayalı ayrımcılıkta en çok mağdur olan siya-
hilerin sosyal alanda uğradığı ayrımcı politi-
kalar gündelik hayatta her yerde karşılarına 
çıkmaktadır. Bunların başında da siyahların 
yaşadığı yerleşim yerlerinin beyazların otur-
dukları yerlerden ayrı tutulması gelmektedir. 
Örneğin, siyahilerin yaşadığı yerlerde veya 
beyazların önceden oturup siyahilerin sonra-
dan yerleşmeye başladığı yerlerde, konut fi-
yatları düşmektedir. Bu yüzden, o yerlerdeki 
beyazlar da yavaş yavaş bölgeyi terk ediyor-
du. Kiracı olarak veya ev satın alarak bir yere 
yerleşmek isteyen, etrafındaki ev sahiplerinin 
beyaz mı siyah mı olduğunu göz önünde bu-
lundurmak zorundaydı. Siyahilerin toplum 
içindeki yerini göstermesi bakımında bu ay-
rımcı uygulama çarpıcı bir örnektir.

Kapitalist toplumun ortaya çıkışı ile birlikte, 
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kentlerindeki 
mekânsal ayrışmalar genellikle sınıfsal, et-
nik, ırksal, dinsel, kültürel ve cinsel kimlikler 
dikkate alınarak ortaya çıkmıştır (Kurtuluş, 
2003: 83). Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Gü-
ney Amerika’da metropolü meydana getiren 
mekânların hiyerarşisinde en altta yer alan, 
adı kötüye çıkmış mahalleleri isimlendirmek 
için toplumlar özel terimler geliştirmişlerdir. 
Aslında bu isimlendirme çalışması bile top-
lumların ayrımcı politikalarını gözler önü-
ne sermektedir. Bunlar Birleşik Devletlerde 
getto, Fransa’da banliyö, İtalya’da dış ya da 
yoksul mahalleler, İsveç’te sorunlu bölgeler, 
Brezilya’da teneke mahalleler, Arjantin’de 
sefalet mahalleleri olarak terimleştirilmiş-
lerdir. Toplumsal sorunların kol gezdiği bu 
mekânlarda kentlerden dışlanıp sürgün edil-
miş kesimler yaşamaktadır. Hem sakinleri 
hem de dışardakiler mahalleyi “yasaların 
geçmediği mıntıka”, “sorunlu mevki”, “gi-
rilmez alan”, “vahşi bölge”,  terk edilmişli-
ğin egemenlik kurduğu bir alan olarak bilir. 
Buradan korkulur, kaçılır ya da uzak duru-
lur, çünkü şiddetin, ahlaksızlığın, toplumsal 
çözülmenin yatağıdır (Wacquant, 2011: 11). 
Wacquant (2011: 13) getto terimini genişlete-
rek etno-ırksal denetim mekanizmalarını kav-
ramsallaştıran yeni bir kuramsalcı yaklaşım 
geliştirir: Komünal getto ve hipergetto. Ko-
münal gettolarda siyahların bütün sosyal sı-
nıfları onlara ayrılmış bir yere tıkılır; sınırları 
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kesin bir şekilde çizilir, bu etnik gruba özgü 
kurumlarla dolu, sıkışık bir sosyomekansal 
oluşum içinde ortak bir kader yaşarlar. Hiper-
getto ise yeni, merkezsiz, belirli bir bölgeyle 
sınırlı, örgütlenmiş bir yapıdır; burada ırk ve 
sınıf temelinde bir ayrım söz konusudur. Bu 
ayrımlar tacizkar, her yere el atan bir polis 
gücü ile cezai aygıtın harekete geçirilmesini 
gerektirir.

Henri Lefebvre (2014)  mekân konusunda 
önemli bir dönemselleştirme önererek beş 
mekândan bahseder; mutlak mekân, kutsal 
mekân, tarihsel mekân, soyut mekân, çelişkili 
mekân ve diferansiyel mekân. Irka dayalı ay-
rımcılık açısından soyut mekân burada önem 
taşımaktadır. Bu biçimsel ve niceliklendiril-
miş mekân, doğadan ve zamandan kaynaklı 
(tarihsel) farklılıkları inkâr ettiği gibi, beden, 
yaş, cinsiyet ve etnik kökenden farklı olanları 
da inkâr etmektedir. Böyle bir kümenin an-
lamlılığı, anlamdan kaçan bir üst-anlamlılığa 
gönderme yapar: Hem göz önünde hem de 
gizli olan kapitalizmin işleyişi. Egemen 
mekân, zenginlik ve iktidar merkezlerinin 
mekânı, egemenlik altındaki mekânları şekil-
lendirmeye çabalar. Engelleri ve direnişleri 
genellikle şiddetli bir eylemle ortadan kal-
dırır. Lefebvre’ye göre (2014: 77-296) soyut 
mekân şiddetin ve savaşın ürünü olarak siya-
saldır ve bir devlet tarafından kurulmuştur, 
bu açıdan kurumsaldır. İlk bakışta homojen 
gözükse de gerçekten de, direnen ve tehdit 
eden her şeyi yani farklılıkları yerle bir eden 

güçlere alet olur. Bu güçler geçtikleri her yeri 
un ufak ederler, ezerler. Görünüşte homojen 
olan soyut mekanda basit hiçbir şey yoktur. 
Orada, öncelikle, kurucu ikilikler ortaya çıka-
rılır. İkiye bölünür: Sonuç ve içeren, üretilmiş 
ve üretken. Bu mekânda mekândan yararla-
nanlar olduğu gibi, “mekândan yoksun bıra-
kılmış” dışlanmışlar da vardır. 

Böylece, soyut mekân çok derin ve yoğun 
çelişkilerle dolu bir mekândır. İktidarın bu 
mekâna bu denli önem atfetmesinin nedeni 
içinde çelişkiler barındırmasından kaynak-
lanmaktadır (Ghulyan, 2017: 17). Öztürk’ün 
de vurguladığı üzere (2012: 19) mekânı ele 
alan bir analiz söz konusu olduğunda; iktidar, 
mücadele ve direniş gibi boyutlarından arın-
dırılarak bu analiz yapılamaz. Çünkü mekân, 
tarih boyunca iktidarların üzerinde kontrol ve 
disiplin kurmak için mücadele ettiği nesne-
lerden birisi olmuştur. Ancak Foucault’nun 
dediği gibi iktidarın olduğu yerde her daim 
direniş de olacağı için çeşitli taktik ve stra-
tejiler geliştirilmiştir. Bu açıdan mekânı bir 
mücadele ve direniş alanı olarak okumak ge-
rekmektedir.

Hidden Figures Filminin Göstergebilimsel 
Analizi

Çözümleme Yöntemi 

Hidden Figures filmi göstergebilimsel çö-
zümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Gös-
tergebilim, anlatılarda metinlerde anlamla-
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rın nasıl birbiriyle eklemlenerek üretildiğini 
araştıran, öncelikle de bu üretim sürecini or-
taya koyabilecek kuramsal bir aygıttır (Rifat, 
2009: 22). Yani göstergebilimsel yaklaşımın 
amacı, bir metin olarak filmlerde anlamın 
nasıl düzenlendiğini ve yapılandırıldığını or-
taya çıkarmaktır (Özden, 2014: 141). Bu se-
beple Hidden Figures filminin ırk ve cinsiyet 
ayrımcılığına ilişkin geliştirdiği anlam üretim 
süreci mekânsal yapılar üzerinden belirlen-
meye çalışılmıştır.

Özden’in de belirttiği gibi (2014: 147-148) 
her film, görsel göstergelerden oluşmaktadır 
ve anlam bu göstergelerin film şeridi içinde 
dizilişlerinin ortaya çıkardığı dizimsel ve di-
zisel ilişkiler bağlamında ortaya çıkmaktadır. 
Yani filmsel göstergeler anlamlarını asıl ola-
rak filmin sözdizimi içinde edinmektedirler. 
Bu nedenle filmlerin dizimsel çözümlemesi 
anlatıyı ortaya çıkaran olayların dizilişinin 
teşhis edilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
bağlamda, dizimsel çözümlemede anlam üre-
timine etki eden değişimler çerçevesinde film 
kesitlere ayrılmış ve kesitler arasında yaşa-
nan değişimler değerlendirilmiştir. 

Hidden Figures Filmi Hakkında

Yönetmen Theodore Melfi tarafından yöneti-
len senaryosu Melfi ile Alison Schroeder tara-
fından yazılan film Margot Lee Shetterly’nin 
aynı isimli kitabından uyarlanmıştır. 2016 
yapımı biyografik drama türündeki filmde 

Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Do-
rothy Vaughan (Octavia Spencer) ve Mary 
Jackson (Janelle Monae) başrolü paylaşmak-
tadır. Siyahi kökenli bu üç kadın ırkçılığın 
ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının olduğu 
1960’larda NASA’da görev yapmaktadır. 

Matematik ve uzay bilimi alanında yetenekli 
olan bu üç kadın Rusya ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin uzay yarışına girdiği bir dö-
nemde astronot John Glenn’in dünya yörün-
gesine çıkma yolculuğunda tarih adına önem-
li işlere imza atmaktadır. Dünya yörüngesine 
çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn’in 
bütün dünyanın merakla takip ettiği uzay 
macerasında bu üç zeki bilim kadının müthiş 
dokunuşu vardır. Filmin kadrosunda ayrıca 
Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, 
Mahershala Ali, Aldis Hodge ve Glen Powell 
gibi isimler yer alıyor. 

Filmin Karakterleri, İlişkileri ve Toplum-
sal Konumları 

Katherine (Taraji P. Henson), matematiğe olan 
ilgisi ve yeteneğiyle öğretmenlerinin dikkati-
ni erken yaşta çekmeyi başarmıştır. Henüz al-
tıncı sınıftayken matematik zekâsı sayesinde 
siyahiler için eyaletteki en iyi okullardan biri 
olan Batı Virgina Kolejinde tam burslu olarak 
sekizinci sınıftan başlama şansı yakalar. Kat-
herine, West Virginia Üniversitesi Matematik 
Bölümü’nden dereceyle mezun olur. Daha bil-
gisayarların olmadığı bu dönemde NASA’da 
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çalışan 20 siyah kadın o dönemin (colored 
computers) siyah bilgisayarlarıdır. NASA’da 
roketleri uzaya göndermek için hesaplama 
yapan birimde çalışan Katherine’de bu siyah 
bilgisayarlardan biridir. Uzay Görev Grubun-
da hesaplamaları yapmak için bir bilgisayara 
daha doğrusu analitik geometri alanında bi-
rine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişi matema-
tik zekâsıyla bütün dikkatleri üzerine çeken 
Katherine’den başkası değildir. Katherine’in 
hayatı Uzay Görev Grubuna dâhil olmasıyla 
değişecektir. Hem bir siyah hem de bir kadın 
olarak bu birimde çalışmak Katherine için hiç 
kolay olmayacaktır. Ayrıca Katherine’nin üç 
kız çocuğu vardır ve eşi vefat etmiştir. Yani 
Katherine evin geçimini tek başına sağlayan 
hem bir anne hem de bir babadır.  

Dorothy (Octavia Spencer), Batı Grubunda-
ki Siyah Bilgisayarlar (Colored Computers) 
bölümünün başında yer almaktadır. Bu bö-
lümdeki müdürün hastalığı sebebiyle müdü-
rün bütün işlerini Dorothy yürütür. Müdür 
pozisyonuna başvurmasına rağmen siyah 
olduğu için o ünvana ve o ünvanın getirdiği 
her şeyden mahrum bırakılır. Katherine gibi 
matematikçi olan Dorothy buna rağmen pes 
etmeyerek NASA’ya kurulan ilk bilgisayar 
olan IBM’i (International Business Machi-
nes) çalıştırabilmek için kendi çabalarıyla 
FORTRAN Programlama Dili’ni öğrenir. Ve 
NASA’nın ilk Afrikalı-Amerikalı yöneticisi 

olmayı başarır.  Dorothy evlidir ve iki erkek 
çocuğu vardır.  

Mary (Janelle Monae) ise Katherine ve Do-
rothy ile birlikte NASA’da çalışan Afrika 
kökenli Amerikalı bir matematikçi ve bilgi-
sayardır. NASA’da mühendis olmak için ilgi-
li pozisyona başvuran Mary’nin Virginia’da 
bulunan Hampton Yüksek Okulundan ders 
alması istenir. Yani Mary’nin NASA’da mü-
hendis olması için sadece beyazların gittiği 
bir okulda bir siyah olarak ders alması ge-
rekmektedir. İmkânsızı isteyen NASA’nın 
karşısında Mary Jackson’ının müthiş azmi 
vardır. Mahkemeye bu okulda ders almak için 
dilekçe veren Mary’nin savcıya karşı yaptığı 
etkileyici konuşma sonunda Mary beyazla-
rın içinde tek siyah olarak okuldaki dersleri-
ni alma hakkı elde eder. Ve NASA’daki ilk 
kadın siyahi mühendis olmayı başarır. Ayrıca 
Mary evlidir ve iki çocuk annesidir.

Al (Kevin Costner), Uzay Görev Grubunun 
başındaki kişidir. NASA’ya yeni giriş yapan 
IBM’in daha kurulmamış olmasından dolayı 
işlerini yürütmek için analitik geometriden 
anlayan bir matematikçiye ihtiyacı vardır. 
Rusya ile Amerika’nın uzay savaşında oldu-
ğu dönemde Rusya uzaya Yuri Gagarin’i çı-
karmışken bu yarışta Amerika gerilerde kal-
mıştır. Bu nedenle NASA’da yönetici pozis-
yonunda yer alan Al’un Rusya uzaya bayrak 
dikmeden önce ABD için bir şeyler yapması 
gerekmektedir. Bu süreçte karşısına Katheri-
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ne çıkar. Katherine’e çalıştığı birimdekilerin 
aksine ırkçı ve cinsiyetçi olarak yukarıdan 
bakmayan Al, aksine onu destekleyen tek er-
kektir.  

Vivien (Kirsten Dunst), NASA’da çalışan be-
yaz bir yöneticidir. NASA’da çalışan siyah-
lara yaklaşımlarında ırka dayalı ayrımcılığı 
görmek mümkündür. Gerek Dorothy’nin mü-
dür pozisyonuna gelmek istemesinde gerek 
Mary’nin NASA’da mühendis olma çabala-
rında Vivien’nin ırkçı tavırları dikkat çekici-
dir. 

Paul (Jim Parsons), ise NASA’da başmühen-
dis olarak görev yapan bir beyazdır. Vivien 
gibi Paul’de beyazlardaki ırkçılığın temsilci-
si olarak filmde yer almaktadır. Katherine’in 
Uzay Görev Grubuna dâhil olmasıyla beraber 
Paul’deki içselleştirilmiş ırkçılık ortaya çık-
maya başlar. Yani Paul hem bir kadın hem de 
bir siyah olduğu için  Katherine’i hiçbir şe-
kilde o çalışma grubunun bir parçası yapmak 
istemez. 

Dizimsel Çözümleme

Kesit 1: Başlangıç Durumu ve Edinim

Hidden Figures filminin hemen başında fil-
min ana karakteri olan Katherine’in çocuk-
luğuna dair bilgileri öğrendiğimiz sahneler 
verilmektedir. Matematik zekâsıyla Katheri-
ne öğretmelerinin dikkatini çekmiştir. Bu ne-
denle öğretmenleri daha iyi bir okulda eğitim 

alması için ailesiyle konuşmaktadır. Bu kısa 
geriye dönüş sonrasında dış sesin “neye dö-
nüştüğünü görmelisiniz” ifadesiyle asıl film 
başlar. Katherine, Mary ve Dorothy’nin NA-
SA’daki görevlerine giderken arabaları arı-
zalanır. Dorothy’nin araba tamir ettiği sırada 
polis arabası onlara doğru yaklaşmaktadır. 
Bu üç kadın da polisin kendilerine yaklaş-
masından dolayı tedirginlik duyar. Arabaları 
bozulduğu için yolda kalmış bu üç kadının 
polisten bu derece çekinmelerinin nedenini 
Giddens’ın (2008: 540) kurumsal ırkçılığa 
yaptığı vurguda görmek mümkündür. Ku-
rumsal ırkçılık ile ırkçılık toplumun tüm ya-
pılarına nüfus etmiştir. Bu nedenle polisin de 
içinde bulunduğu kurumların hepsi belirli ırk-
tan olanları kayırırken diğerlerine de ayrımcı 
politikalar uygulamaktadır. Buradan yola çı-
karak ırkçılığı işleyen bir filmin bir polis me-
muruyla başlaması bu açıdan dikkat çekicidir. 
Elinde güç göstergesi olan copla arabasından 
inen polis memuru; “Üçünüzün araba sorunu 
yaşaması için harika bir yer değil” diyerek 
korkuyu salmaya başlar. Mary’nin: “Yeri biz 
seçmedik memur bey. O bizi seçti” ifadeleri 
polis memurunu kızdırır ve hemen kimlikle-
rini kontrol etmek ister. Bu üç siyah kadının 
NASA’nın uzay programında çalıştığını öğ-
renince ise “Nasa! Bu da bir şey. İşe aldıkla-
rına dair fikrim yoktu…” ifadeleri 1960’larda 
Virgiana’da yüksek olan ırkçı tutumu görmek 
adına önemlidir. 
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Filmin denetimin ve gücün simgesi bir po-
lisle başlamasını Louis Althusser’in devletin 
ideolojik aygıtlarına değinerek de okumamız 
mümkündür. Althusser zihin açıcı makalesin-
de (2013: 168-170) devletin baskı aygıtları 
ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler gibi 
kurumlardan oluşmaktadır. Althusser devle-
tin iki aygıtı arasında bir ayrıma gittiğinde 
her iki aygıtın da hem baskı hem de ideolo-
jiyle işlediğini ama devletin baskı aygıtının 
baskıya tümüyle öncelik verirken, ideoloji-
nin burada ikincil bir işlev gördüğünü vur-
gulamaktadır. Yani bütünüyle baskıya daya-
nan aygıt yoktur. Böylece ordu ve polis gibi 
güçler hem baskı hem de ideoloji kullanarak 
işlemektedirler. Althusser’den referans ala-
rak filmin başlangıcını oluşturan yukarıdaki 
diyalog okunduğunda konuşmada geçen yer 
ifadeleri bir mekâna gönderme yapmaktadır. 
Boş bir arazide arabaları bozulan üç siyahi 
kadının bulunduğu alan devletin baskı aygıt-
larından biri olan polisin o alana girmesiyle 
beraber birden kamusal alana dönüşmektedir. 
Ayrımcılığın ve filmin hikâyesinin başladığı 
yer bu bağlamda kamusal mekândır. Bu ne-
denle üç zenci kadının bu alan içerisinde gün-
düz vakti durması baskı aygıtı için hiç normal 
bir durum değildir. 

Filmdeki mekânsal ayrışmalar karakterlerin 
iş ortamlarına girmesiyle beraber ortaya çık-
maya başlar. NASA’da siyahlar ve beyazlar 
ayrı mekânlarda çalışmaktadır. Bunu üç si-

yahi kadının ve diğer siyahların çalıştıkları 
Batı Hesap Grubuna girişleriyle beraber gör-
meye başlarız. Siyahlar Batı Grubuna girer-
ken Beyazlar Doğu Grubunda çalışmaktadır. 
Katherine, Mary ve Dorothy Batı Hesapla-
ma Grubunda çalışan siyah bilgisayarlardır. 
Günlük iş dağılımı yapılırken siyahların yer 
aldığı mekâna Vivien gelir ve Uzay Görev 
Grubunun analitik geometriden anlayan bir 
bilgisayara ihtiyacı olduğunu bu pozisyonun 
Doğu grubundan biriyle doldurulamadığı 
için geldiğini de özellikle belirtir. Yoksa bir 
beyazın siyahların olduğu bir yerde işi yok-
tur. Siyah bilgisayarlar bölümünün müdü-
rü olan Dorothy bu işi Katherine’den başka 
kimsenin yapamayacağını söyler. Vivien’de 
Katherine’in sicilinin inceleneceğini söyle-
yerek oradan ayrılır.  Dorothy, uzun zamandır 
siyah bilgisayarlar grubunun müdürü olmadı-
ğı için müdürün bütün görevlerini yerine ge-
tirmektedir. Bu nedenle müdürlük başvurusu 
yapmıştır ve bununla ilgili NASA’da yöne-
tici olan Vivien’den bilgi almak ister. Ama 
Vivien’in Dorothy’e olan tavrından siyahlara 
karşı önyargılı olduğu anlaşılmaktadır. Yani 
Dorothy teninin renginden dolayı müdürlük 
pozisyonuna getirilmeyeceğini anlar. 

Filmdeki diğer önemli karakterlerden biri 
olan Mary mühendis kafasına sahip biridir. 
Bu nedenle Karl Zielinski kalıcı görev için 
onu Mercury 7 projesinde çalışmak için ça-
ğırmıştır. Aralarında içselleştirilmiş ırkçılığın 
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bir siyahı nasıl düşünmeye ittiğine dair şu 
önemli diyalog geçer:

Mühendis eğitim programına boş yer açılıyor.

Mary aldırış etmez.

Mary! Mühendis kafasına sahip birisi mü-
hendis olmalıdır. Hayatının geri kalanında 
bilgisayar olamazsın.

Bay Zielinski. Ben siyah bir kadınım. İmkânsız 
olanla ilgilenmeyeceğim. 

O zaman ben de ailesi Nazi kampında ölmüş 
Polonyalı bir Yahudi’yim. Şu an bir astronotu 
yıldızlara taşıyacak bir uzay gemisinin aşa-
ğısında duruyorum. İmkânsızı yaşadığımızı 
bence söyleyebiliriz. Sana bir şey sorayım, 
eğer beyaz bir erkek olsaydın mühendis olur 
muydun?

Gerekmezdi. Zaten olmuştum.

ABD’nin başkan Kennedy döneminde Rusya 
ile girdiği uzay yarışı mücadelesinde Ameri-
ka gerilerde kalmıştır. Ruslar birkaç kez uzay 
yörüngesine çıkmış olmalarına rağmen Al’un 
başında bulunduğu Uzay Görev Ekibi halen 
hesaplamalarda sorunlar yaşamaktadır. Fil-
mimizin diğer önemli karakteri Katherine, 
Al Harrison’un yönetimindeki Uzay Görev 
Grubunda çalışmaya başlar. İlk gününde gö-
reve başlamadan önce yönetici Vivien ona 
uyması gereken kuralları söyler: Etekler dizi 
geçmeli, süveterler bluzlara tercih edilir, mü-

cevher yok, basit ince kolye olabilir, Al Har-
rison yani patronun seninle konuşmadıkça 
konuşma. Burada çalışacak ilk siyah olan 
Katherine için ilk gün zorlu başlamıştır. Uzay 
Görev Grubunun yer aldığı mekân ile Batı 
Hesaplama Grubundaki siyah bilgisayarla-
rın yer aldığı mekân karşılaşılaştırıldığında 
siyahların yer aldığı mekân basık, karanlık 
ve çalışma ortamı için iç açıcı özellikler ta-
şımazken; Uzay Görev Grubunda beyazların 
çalıştığı mekân tam tersine aydınlık, temiz ve 
çalışmaya müsait bir yer olarak tasarlanmış-
tır. Katherine’in içeri girmesiyle beraber bü-
tün gözler ona çevrilir. Çünkü kendisi dışında 
tüm çalışanlar erkektir ve beyazdır. Kathe-
rine çalışacağı yeri tanımaya çalıştığı sırada 
hemen eline boşaltılması için bir çöp kovası 
verilir. Katherine bunun kendi işi olmadığını 
söylese de veren kişi bunu pek umursamaz. 
Bu yapılan davranış hem toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı hem de ırk ayrımcılığı özelinde 
çözümlenebilir. Öncelikli olarak Katherine 
bir kadındır ve kadınlar toplumda genellikle 
evin içinden ve ev işinden sorumludurlar. Bu 
nedenle çöp kutusu verilmesi erkek ile kadın 
arasındaki ayrımı çizen toplumsal cinsiyet 
rollerini belirgin kılmak içindir. Irk ayrımcılı-
ğı açısından ise beyazlar siyahların böyle bir 
yere ancak çöp toplamak için girebileceğini 
düşündüklerinden Katherine’e çöp kutusu 
uzatmaları ona görevini hatırlatmak amacı ta-
şımaktadır. Burada çifte yük terimine vurgu 
yapmak yerinde olacaktır. Çoğu zaman siyah 
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kadınlar hem ırkçılıktan hem de cinsiyetçi-
likten dolayı ayrımcılığa maruz kalmışlardır. 
Siyah kadınların yaşadığı cinsiyetçiliği ve de 
ırkçılığı anlatmak için çifte yükü terimi kulla-
nılmaktadır. Çünkü ırk ve toplumsal cinsiyet 
bölünmeleri eşitsizliğin oldukça değişik ka-
lıplarını üretmek için birlikte iş görürler (Bil-
ton vd., 2009: 184).

Katherine aynı zamanda Uzay Görev Eki-
binde başta Paul Stafford olmak üzere diğer 
mühendislerin matematiklerini de kontrol 
edecektir. Paul de aynı yönetici Vivien’de ol-
duğu gibi içselleştirilmiş ırkçılığın temsilcisi 
gibidir. Paul onaylamasa da yine de sayıları-
nın Katherine tarafından kontrol edilmesine 
razı olur. Katherine çalıştığı yerde siyahların 
gireceği bir tuvalet olmadığından dolayı ça-
lıştığı yere en yakın tuvalete elinde çalışma 
dosyalarıyla gidip gelerek herkesin dikkati-
ni çekmeye başlar. Çalışma esnasında beyaz 
çalışanlar gibi kahve makinesinden kahve 
almak isteyen Katherine’in bu davranışı hoş 
karşılanmaz.  Bütün beyaz erkeklerin yüzün-
deki ırkçı tavırları gören Katherine tedirgin 
ve ürkek bir şekilde masasına oturarak çalış-
maya devam eder. Ama beyaz adamın ken-
dini siyahla ayırması için her daim bir planı 
vardır. Bunu ertesi gün Katherine kahve iç-
mek istediğinde görürüz. Beyazların kullan-
dığı kahve makinasıyla Katherine’in kullan-
ması gereken kahve makinesi siyah (colored) 
etiketiyle ayrılmıştır. Yani Uzay Görev Gru-

bunda çalışanlar Katherine’in dokunduğu bir 
demlikten kahve içmek istememişlerdir. 

NASA’da beyazlar ile siyahları ayıran 
mekânlardan bir diğeri de yemekhaneler-
dir.  Sadece siyahlar (Only Colored) yazılan 
mekânlarda siyah çalışanlar yemek yemek-
tedirler. Bu mekânların içi de tıpkı çalışma 
ortamlarında olduğu gibi birbirinden farklı-
dır. Beyazların yemek yediği yerler aydınlık 
ve ferahken siyahların yemeklerini yedikleri 
yerler basık ve karanlıktır. Bir de dikkat çe-
kilmesi gereken nokta beyazlar tabldotlarda 
düzgün bir şekilde yemek yerken siyahlar 
beyazlardan farklı olarak kâğıt torbaların 
içinde yemeklerini almaktadır. Mary, Do-
rothy ve Katherine burada yemek yerken 
Vivien Mary’e NASA’nın mühendis eğitim 
programına kadınları almadığını söylemek 
için beyazların bulunduğu yemekhaneye ge-
lir. Bu Vivien’i ikinci kez siyahların olduğu 
mekânda gördüğümüz sahnedir. Ve her geli-
şinde siyahların canını acıtacak sözler söy-
leyerek oradan ayrılması da dikkat çekicidir. 
Mary o pozisyonun herkese açık olduğunu ve 
kendisinin de şartları taşıdığını vurgular. Ama 
Vivien artık Virgina Üniversitesinde ileri de-
recede eğitim kursları istediklerini söyleye-
rek Mary’nin mühendis olma hayalini tıpkı 
Dorothy’e müdür olamayacağını söylediği 
gibi kapatmış olur. Mary’nin şu sözleri ise 
siyahların beyazlarla olan mücadelelerinde 
içinde bulundukları durumu özetler mahiyet-
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tedir: “Ne zaman ilerleme kaydetme şansımız 
olsa bitiş çizgisini ileri alıyorlar”. 

Siyah Deri Beyaz Maske kitabının giriş kıs-
mında Frantz Fanon (2015: 2) siyah insanın 
varoluş mücadelesini betimlediği şu paragra-
fı adeta Mary’nin durumunu tasvir eder nite-
liktedir: “İnsani değerlerin algılanma süreci 
üzerinde, olmak kuşağının önünde ya da al-
tında bir “olmamak” ya da “yokluk” kuşa-
ğı var; son derece kısır, son derece kıraç ve 
yavan bir bölge burası; bütünüyle çıplak ve 
böyle olduğu için de sahici bir dirilişin, ka-
tıksız bir var olmanın mümkün olduğu sarp 
bir yamaç. Çoğu hallerde siyah insan, bu ce-
hennem yokuşunu aşabilme, her şeyin gerçek 
kimliğiyle çırılçıplak doğrulabileceği böyle 
sahici bir kıyamet çukurunu tırmanabilme 
fırsatından ve belki de cesaretinden yoksun-
dur”. Ama Mary’nin bu kıyamet çukurunu 
tırmanabilme gücüne sahip güçlü ve zeki bir 
siyah kadın olduğunu ilerleyen kesitler de gö-
receğiz. 

Mary, Katherine ve Dorothy bir Pazar günü 
kilise ayininde toplanırlar. Ayinden sonra ar-
kadaşları eşi vefat eden Katherine’i Albay 
Jim Johnson ile tanıştırırlar. Ama Katherine 
ile Jim arasındaki konuşma pekiyi gitmez. 
Katherine iş yerinde uzay programı için ge-
rekli iniş ve kalkış hesaplamaları yaptığını 
söylediğinde Albayın gülerek “Kadınların 
böyle şeyler halletmesine…” ifadeleri Kat-
herine söylenecek sözler değildir.  Jim bu 

cümlesinin yanlış yere gideceğini sezinleye-
rek bitirmese de Katherine anlayacağını an-
lamıştır ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin şu 
sözleriyle Albay Jim özelinde bütün erkek-
lere ders verir: “Batı Virginia Üniversitesi 
Lisansüstü Okulunda ilk siyahi öğrenciydim. 
Her gün hava ile yer değiştirmeli sürtünme 
ve hızla alakalı manometre seviyesini analiz 
ediyorum. Kosinüs, karekök ve son zamanlar-
da analitik geometri ile ilgili 10,000’den faz-
la hesap yapıyorum. Elimle. Batı Hesaplama 
Grubunda 20 yüksek kabiliyetli siyahi kadın 
var. Kadınların NASA’da bir şeyler yapma-
sına izin veriyorlar Bay Johnson. Etek giydi-
ğimiz için de değil. Gözlük taktığımız için”.

Ruslarla girdikleri uzay yarışı mücadelesin-
de Amerika ezici bir darbe alır. Çünkü Rus 
astronot Yuri Gagarin 12 Nisan 1961 yılında 
gezegen etrafında 108 dakikada tam bir yö-
rünge tamamlar. Al, bu haberi medyadan al-
dıktan sonra hemen grubuyla toplantı yapar 
ve yarışta öne geçmeleri için çok çalışmaları 
gereken bir döneme girdiklerini belirtir.  

Kesit 2: Dönüşüm

Yağmurlu bir günde Katherine yine kendi ça-
lışma ortamında siyahlara ayrılan bir tuvalet 
olmadığı için dışarı çıkar. Sıkı çalışmaları 
gereken bir dönemde olduklarından dolayı 
her anın önemini bilmektedir. Bu nedenle her 
zamankinden daha fazla çalışan Katherine 
tuvalete giderken bile işini oraya götürmeyi 
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ihmal etmez. Sırılsıklam olarak döndüğünde 
ise ona çok güvenen ve inanan patronunu Al 
“Nereye baksam sana ihtiyacım olan yerde 
değilsin” diyerek bütün gün nereye gittiğini 
öğrenmek ister. Katherine tuvalete gittiğini 
burada kendisi için tuvalet olmadığını söy-
ler. Harrison’ın “Ne demek burada senin için 
tuvalet yok? sorusu Katherine için patlama 
noktası, filmin ise zirvesidir: 

Bu binada veya Batı kampüsü dışındaki hiç-
bir binada siyahi tuvaleti yok. Ki bu da 800 
metre eder. Bunu biliyor muydunuz? Sırf ra-
hatlamak için Timbuktu’ya kadar yürümem 
lazım. El bisikletlerinden birini de kullana-
mıyorum. Bunu bir düşünün Bay Harrison. 
Üniformam. Diz altı etek ve topuklularım. Ve 
basit inci kolye. Benim incilerim yok. Tanrı 
biliyor, siyahilere incileri karşılayacak kadar 
para ödemiyorsunuz. Gece gündüz köpek gibi 
çalışıyorum. Hiçbirinizin dokunmak isteme-
diği bir demlikten kahve içiyorum. O yüzden 
kusura bakmayın eğer günde birkaç kez tuva-
lete gitmek zorundaysam.

Irkçılık bütün çalışma koşullarını sarmıştır. 
Siyahlar ve beyazları mekânsal ayrışmaya 
götüren bu sistemde siyahların işlerini doğ-
ru düzgün yapması engellenmekte ve sürekli 
olarak aşağılanmaktadırlar. Katherine’in söz-
lerinden de bu ayrışmaya olan öfkesini ve is-
yanını görmek mümkündür. Bu konuşma kar-
şısında başta Al Harrison olmak üzere Uzay 
Görev Grubunda çalışan bütün beyazlar do-

nup kalmıştır. İş ortamında Katherine’in kar-
şılaştığı bu ırka dayalı ayrımcılığa Harrison’ın 
ilk hareketi kahve makinesi üzerindeki siyah 
(colored) etiketini kaldırmak olur. Daha son-
ra Batı Hesap Grubundaki siyahların girdiği 
tuvaletteki (colored ladies room) tabelayı 
bütün çalışanların önünde kırarak kaldırır ve 
bundan sonra siyah ve beyaz ayrımının olma-
dığını bütün herkesin aynı tuvaletleri kullana-
cağını söyleyerek ilk dönüşüm mekân özelin-
de gerçekleşmiş olur. Bu arada siyahla beyazı 
ayıran mekânsal yapıyı bir beyazın yıkması 
da doğrudan ırkçılığı ele alan filmde dikkat 
çekici bir ayrıntıdır. 

Mekân üzerinde ve mekân vasıtasıyla yü-
rütülen mücadeleyi anlamak için mekânın 
politik olduğunu hatırlamak gerekmektedir. 
Aslında politik olunmadığı varsayılan tuva-
let gibi bir mekânda dahi bu politikliğe dair 
unsurları yakalamak mümkündür. Öztürk 
(2012: 22-28) Chaplin’in Modern Times’taki 
meşhur tuvalet sahnesini hatırlatarak bu du-
rumu somutlaştırır: İşçi, tuvalete kart basarak 
girmektedir. Çünkü zaman, işveren açısından 
önemlidir, işçinin tuvalette geçirdiği zaman 
onun için kayıp demektir. İşçinin tuvalette-
ki işini bir an önce bitirmesi gereklidir. Bu 
nedenle tuvalete giriş ve çıkış saatinin kaydı 
tutulmalıdır. İşçi, tuvalette işveren tarafından 
izlenmektedir. Böylece dünyanın en küçük ve 
özgür olduğu varsayılabilecek mekânlardan 
birisi olan tuvalet bile iktidarın gözetimi ve 
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denetiminin bir nesnesi haline gelerek poli-
tikleştirilir. Yani mekân bir taraftan mevcut 
iktidarın yürüttüğü tahakkümün veya hege-
monyanın sürmesine, sağlamlaşmasına ve 
güçlenmesine katkı sağlayacak bir kullanımın 
nesnesi olması anlamında diyalektiktir, diğer 
taraftan bu tahakkümün veya hegemonyanın 
yıpranmasına ve hatta çökmesine yönelik 
tarzda bir kullanıma tabi olması çerçevesinde 
diyalektiktir.

Mekânsal ayrışma sadece iş yaşamıyla sı-
nırlı değildir. Sosyal hayattaki ayrımcılık 
kütüphaneler ve ulaşım araçları da dâhil 
tüm mekânlarda hissedilmektedir. Dorothy 
Vaughan’ın çocuklarıyla beraber gittiği kü-
tüphanede bu ayrım görülür. Beyazların ka-
tında kitap bakan Dorothy’yi görevli buranın 
siyahların bölümü olmadığı için uyarır ve 
“Burada sorun istemiyoruz “ der. Dorothy 
“Ben sorun için burada değilim efendim” 
dese de görevlinin ona problem için burada 
olduğunu ima eden tavırlar sergilemesi bize 
Du Bois’in (2016: 17-18) Siyah İnsanların 
Savaşımları başlıklı makalesindeki “bir prob-
lem olmak nasıl bir his?” sorusunu çağrıştırır. 
Du Bois yarı çekingen bir tavırla yaklaşıp, 
merakla ya da merhamet dolu gözlerle beni 
süzerler ve sonra, doğrudan “bir problem ol-
mak nasıl bir his? diye sorarlar. Nitekim bir 
siyahsanız bir problem olduğunuzu çocukluk 
günlerinde anlamaya başlarsınız. Keyifli bir 
şekilde kart oyunu oynarken bir kız çocuğu 

gelir ve kartımı tartışmaya bırakmayacak bir 
sertlikte reddedince anlarım, ben diğerlerin-
den farklıyım, ben onların dünyasından dev 
bir perdeyle ayrılmışım. 

Dorothy ve oğullarının yer aldığı ikinci 
mekân ise ulaşım aracıdır. Jim Crow Yasa-
sıyla başlanan sosyal hayattaki ayrımcılığın 
hat safhada olduğu bu yıllarda toplum taşıma 
araçları da dâhil birçok alanda ırk ayrımcılığı 
uygulanmaktadır. Ulaşım araçlarında en arka 
sıralar siyahlara ayrılmış ve her yerde oldu-
ğu gibi etiketlenmiştir. Toplu taşımadaki ırk 
ayrımcılığında Rosa Parks olayı önemlidir. 
Rosa Parks bir gün işinden çıkarak sürekli 
kullandığı hattın otobüsüne ön kapıdan üc-
retini ödeyip arka kapıdan biner. Siyahilere 
ayrılmış alandaki koltuklardan birine otu-
rur. Otobüsün dolması üzerine aralarında 
Rosa’nın da bulunduğu bölümdeki siyahların 
beyazlara yer vermeleri söylenerek yerlerini 
boşaltmaları istenir. Herkes isteksizce şofö-
rün dediğini yapsa da Rosa sadece cam ke-
narına çekilmekle yetinir ve yerini bir beyaza 
vermez. Parks bu olaydan sonra tutuklanır ve 
bu ülkedeki siyahları oldukça kızdırır. Rosa 
Parks bu hareketiyle büyük bir savaşın fitilini 
ateşlemiş olur. Rosa Parks eylemleri ülkenin 
her yanına yayılır. Bu olaydan sonra Martin 
Luther King, Montgomery otobüs boykotu-
nu başlatır ve Rosa’nın davasının siyahilerin 
gördüğü ayrımcılığın en açık örneği olduğu-
nu söyler. Siyahlar toplu taşıma araçlarını 
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kullanmayınca otobüs şirketleri yolcularının 
%75’ini kaybeder ve zarar etmeye başlar. 
Hatta bazıları bunu terörist bir eylem olarak 
bile niteler. Otobüs şirketleri gördükleri zarar 
karşısında daha fazla direnemeyerek otobüs-
lerdeki ırkçı uygulamayı kaldırırlar (Mızrak, 
2017: 14).

Kesit 3: Kazanım ve Bitiş Durumu 

Mary’nin NASA’da mühendis olması için 
sadece beyazların gittiği bir okulda bir siyah 
olarak ders alması gerekmektedir. Mahkeme-
ye bu okulda ders almak için dilekçe veren 
Mary yargıç karşısındadır. Yargıç, Hampton 
Yüksek Okulunun beyaz bir okul olduğunu 
Jackson’a hatırlatır. Daha önce Virginia eya-
letinde hiçbir siyahi kadın beyaz bir okulda 
ders almamıştır. Mary’nin yargıca yaptığı 
etkileyici konuşma tarihe geçecektir: “Alan 
Shepard o roketin tepesine oturmadan önce 
hiçbir Amerikalı uzaya dokunmamıştı. Ar-
tık New Hampshire’den Amerikalı donanma 
olarak hatırlanacak. Yıldızlara ilk dokunan. 
Ve ben efendim. NASA’da mühendis olmayı 
planlıyorum. Ama bunu tamamı beyaz okul-
daki dersleri almadan yapamam. Derimin 
rengini de değiştiremem. O yüzden ilk olmak-
tan başka şansım da yok. Ki bunu da sizsiz ya-
pamam efendim. Sayın hakim, bugünkü bütün 
davalarınız içinde hangisi yüzyıl sonra bir 
önem arz edecek? Hangisi sizi ilk yapacak?”. 
Bu sözler mahkeme salonunda oturanları et-
kilediği kadar yargıcı da ikna etmeye yetecek 

kadar güçlüdür. Yargıç sadece gece derslerine 
katılımına onay vererek Mary’nin mühen-
dis olma yolundaki engelini kaldırmış olur. 
Mary’nin mahkeme çıkışında attığı çığlık si-
yahların uğradıkları ayrımcılığın hepsine bir 
yanıt niteliğindedir.  

NASA’da astronot John Glenn’in Friendship 
7 adlı kapsülle yörüngeye çıkması ve orada 
birkaç tur atması için yoğun mesai harcan-
maktadır. Sürekli olarak toplantılar yapıl-
makta, yeni iniş ve çıkış verileri gelmekte 
ve bunlar raporlanmaktadır. Yani NASA’da 
işler olduğundan hızlı ilerlemeye başlamıştır. 
Katherine bu nedenle Pentagon Bilgilendir-
me toplantılarına girmek ister çünkü veriler 
sürekli olarak değişmektedir ve hazırladığı 
raporlar çöpe gitmektedir. Yerinden bilgilere 
ulaşırsa işlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde 
halledileceğini Paul’e söylese de Paul onun 
bir kadın olduğunu ve toplantılara katılama-
yacağını sürekli olarak belirtir. Aynı zamanda 
hazırlanan raporlara Katherine kendi ismini 
yazmasına rağmen Paul bir bilgisayarın rapor 
yazma yetkisinin olmadığı söyleyerek bu ra-
porlardan onun ismini çıkarır. Ve burada da 
Katherine’in imdadına patronu Al yetişir. Al, 
Katherine’in de toplantılara katılımını sağ-
lar. Toplantıların birinde sanki geriye dönüş 
yaşarız. Toplantıda başmühendis Paul’ün de 
yer almasına rağmen Al, Katherine’den tah-
tada hesaplama yapmasını ister. Ve yaptığı 
hesaplamayla herkesin başta Al’un takdirini 
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kazanır. Tıpkı küçük bir çocukken zekâsıyla 
öğretmenlerini hayran bırakan Katherine bu 
sefer NASA’daki yöneticileri kendine hayran 
bırakmıştır. Fanon’un (2015: 4-5) dediği gibi 
beyazlar kendilerini siyahlardan üstün görü-
yorlar. Ama bir başka gerçek daha var: Siyah-
lar ne pahasına olursa olsun düşünce zengin-
liklerini göstermek istiyorlar Beyazlara. Sık 
sık, akıl ve zekâca onlardan geri kalmadıkla-
rını kanıtlama çabasındalar.

John Glenn’in dünya yörüngesindeki ilk 
Amerikan yapacak olan uçuşu için IBM’in 
tam zamanlı olarak çalıştırılması ve sayıla-
rın hesaplanması gerekmektedir. IBM’in ça-
lışmasını sağlayan ve programlama ile arası 
iyi olan Dorothy bu bölümün başına getirilir. 
Bu bölümün başına getirildiğini ise ona haber 
veren kişinin ırkçı tutumlar sergileyen Vivi-
en olması önemlidir. Batı Hesap Grubundaki 
siyah bilgisayarları da yanına alan Dorothy 
bu işin üstesinden gelir. IBM’in tam zamanlı 
çalışması Katherine’in Uzay Görev Grubun-
daki bilgisayarlık görevinin de bitmesi an-
lamına gelir. Katherine Batı Hesap Grubuna 
geri döner. Uzay Görev Grubundan ayrılırken 
iş arkadaşları ona Albay Jim ile evlilik kararı 
aldığı için bir hediye verirler. Bu hediyenin 
inci bir kolye olması oldukça anlamlıdır. Çöp 
kovasıyla karşılanan Katherine’i iş arkadaşla-
rı inci kolyeyle uğurlarlar. 

Ve beklenen gün gelmiştir. John Glenn 20 
Şubat 1962 tarihinde bütün dünyanın merak-

la beklediği uçuşu için her şey hazırdır. Fa-
kat IBM’in verdiği kalkış koordinatlarında Al 
son anda hata tespit eder. Katherine’in zekâsı 
ve yeteneğine tüm NASA’nın ihtiyacı vardır. 
Katherine uçuşa dakikalar kala John Glenn’in 
yörüngede üç tur atmasını sağlayacak hesap-
lamalar yaparak tarihe geçer. 

Filmin sonunda beyazlardaki içselleştirilmiş 
ırkçılığın temsilcisi olan Vivien ve Paul adeta 
günah çıkartırlar. Vivien tuvalette karşılaştığı 
Dorothy’e “Düşünebileceğinizin aksine size 
karşı hiçbir şeyim yok” diyerek yaptıkları için 
adeta özür diler. Katherine ise çalışma orta-
mında ırkçı davranışlarına maruz kaldığı Paul 
tarafından onurlandırılır ve ödüllendirilir.  
Artık raporlarda Katherine ve Paul’un isim-
leri beraber yazılır. Hatta Paul Katherine’e 
kendi elleriyle kahve getirir.  

John Glenn’in dünya yörüngesine çıkmasın-
da ve ilk Amerikalı astronot olmasında bu 
üç kadının büyük başarısı ve azmi vardır. Al 
Harrison’ın da Paul’a söylediği gibi “ya he-
pimiz birlikte zirveye çıkarız veya oraya hiç 
çıkamayız” sözleri doğrudan ırk ayrımcılığını 
ele alan bir filmde bu tür ayrımcılığın bitmesi 
için umut verici sözlerdir.  Fanon’un (2015: 
2-3) şu sözlerinde de iyi bir dünya için önyar-
gıların yıkılmasının gerekliliği yatmaktadır: 
“Yepyeni bir hümanizme doğru… İnsanlar 
arasında anlayış... Kara derili kardeşleri-
miz… Ey insanlık, insanlık inanıyorum sana.. 
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Irksal önyargılar.. Anlamak ve sevmek.. Sev-
mek ve anlamak.. 

Filmin sonunda üç siyah başarılı kadın çalış-
malarının karşılığını cinsiyet ve ırk ayrımcı-
lığına karşı almayı başarırlar. Mary Jackson 
NASA’nın ve Amerika’nın ilk Afro-Ameri-
kan hava mühendisi olur. 1979’da Langley’in 
kadın program yöneticiliğine atanan Mary 
burada her renkten kadını terfi ettirmek için 
savaşır.  Dorothy Vaughan ise Nasa’nın ilk 
Afro-Amerikan müdürü olur. FORTRAN 
uzmanı olarak elektronik hesaplama öncülü-
ğünde NASA’daki en parlak zekâlardan biri-
si olarak kabul edilir.  Ve Katherine Johnson 
Apollo II görevi ve Space Shuttle için hesap-
lamalar yapar. 2016’da NASA, Katherine G. 
Johnson Bilgisayımsal Binasını onun uzay 
yolculuğundaki çığır açan çalışması şerefine 
adadı. 97 yaşında Katherine Başkanlık Hürri-
yet Madalyasını aldı. 

SONUÇ 

Kadınlar cinsiyetlerinden, siyahlar ise tenle-
rinin renginden dolayı uzun yıllar boyunca 
ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Ayrımcılığın 
görünür olduğu yerler sadece sosyal yaşamla 
sınırlı kalmamış tüm toplumsal kurumlar ay-
rımcı politikaların uygulandığı yerler olmuş-
tur. Toplum içerisinde farklı ve öteki damgası 
yiyerek yok sayılan kadınlar ve siyahlar kar-
şılaştıkları zorluklarla mücadele etmekten 

çekinmeyerek haklarını sonuna kadar aramış-
lardır. 

İşte bu bağlamda ırka dayalı ayrımcılığın ve 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığının eleştirel bir 
temsili olan Hidden Figures filmi 1961 yı-
lında Amerika’nın Virginia eyaletinde geç-
mektedir. Irkçılığın en yoğun hissedildiği bu 
dönemde üç siyahi kadın NASA’da bütün ırk-
çı ve cinsiyetçi yaklaşımlara rağmen azimle 
çalışmaya devam etmektedir. Irkçı politikalar 
NASA’daki mekânsal yapıların da ayrışması-
na neden olmuştur. Beyaz insanların çalıştığı 
mekânlarla siyahların çalıştığı mekânlar bir-
birinden ayrılarak aralarındaki sınır çizilmiş-
tir. Beyazlar Doğu Grubunda çalışırken, be-
yazlar Batı Grubunda çalışmaktadır. Beyazla-
rın çalıştığı mekânlar daha iç açıcı çalışmaya 
müsaitken, siyahların çalıştığı mekânlar daha 
karanlık ve kasvetli bir yapıya sahiptir. Si-
yahların çalıştığı mekânlarda bir beyazı gör-
mek ancak emir verme durumu söz konusu 
olduğunda gerçekleşmektedir. Onun dışında 
siyahla beyazları aynı çalışma ortamında gör-
mek mümkün değildir. 

Toplumsal yaşamın eleştirel bir temsili olan 
filmin eleştirel kimliği mekânsal yapıları 
yıkmasından gelmektedir. Filmin önemli ka-
rakterlerinden biri olan Katherine Johnson’ın 
beyazların içinde çalışması ırka dayalı ay-
rımcılığı mekân özelinde yıkan ilk harekettir. 
Siyah bir kadın olarak Katherine beyazların 
içinde çalışmaya başlamış ve beraberinde 
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siyahlarla beyazı ayıran ikinci mekânın yıkı-
lışı tuvalet özelinde gerçekleşmiştir. Mekân, 
film özelinde bir mücadele ve direniş ala-
nına dönüşmüştür. Irka dayalı ayrımcılığın 
mekân olgusu üzerinden okuduğumuz filmde 
mekânsal ayrışmanın ortadan kalktığı durum-
lardan bir tanesi de siyahların Batı Grubun-
dan Doğu Grubuna taşınmasıyla yaşanmıştır. 
Beyazların hâkimiyetinde olan NASA dünya 
yörüngesine çıkmak için bünyesinde çalışan 
20 zenci kadının gücüne ihtiyaç duyduğun-
dan dolayı kendi kurduğu mekânsal ayrışma-
yı kendi eliyle yıkmıştır. Bu bağlamda filmin 
anlatısı içerisindeki anlam üretiminde dikkat 
çeken noktalardan birisi de şudur: Mekânsal 
ayrışmayı yaratan beyaz adam olmasına rağ-
men bu mekânsal yapıları ortadan kaldıranın 
da beyaz olması önemli ve de dikkat çekici-
dir.

Mekânsal yapılar sadece iş yaşamıyla sınırlı 
değildir. Sosyal yaşamda ırka dayalı ayrım-
cılıkların sürdürüldüğü mekânsal yapılarla 
donatılmıştır. Kütüphaneler, ulaşım araçları, 
mahkemeler gibi mekânlarda siyahlar hep eti-
ketlenerek arka sıralara itilmişlerdir. Gerçek 
bir olaydan yola çıkan filmde iki tür ayrım-
cılık işlenmektedir. Irka dayalı ayrımcılık dı-
şında kadınlar sırf cinsiyetlerinden dolayı da 
ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Beyazların 
ve erkeklerin yoğun olarak çalıştığı NASA’da 
matematik ve analitik geometriyi erkeklerden 
daha iyi bilen üç kadının zekâsı ve yetene-

ği olmasaydı Amerika’nın Rusya’yla girdi-
ği uzay macerasında hep arkalarda kalması 
muhtemel ki devam edecekti. Doğrudan ırk-
çılığı ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ele 
alan filmin sunduğu temel önerisi siyahlarla 
beyazlar arasında, kadın ile erkek arasında bir 
fark yoktur. Ayrımın olmadığı bir dünya her-
kes için umut doludur.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Throughout history, a group of people or member of a certain group, have been 
subjected to discrimination directly or indirectly due to their gender, race, religion, and other 
characteristics. When it comes to the discrimination, racial and sexual discrimination types are 
more likely to come to the mind. The discrimination, which is strengthened by the prejudice 
and stereotype concepts, causes the negative attitudes and behaviours towards people belong-
ing to a specific group to continue by being transferred from one generation to the next. The 
most people who have been exposed to racial discrimination in the historical process are black 
people. The black person, who is justified and even ignored because of the colour of their skin, 
has always been a target of a separation from the white man. The spatial structures are also 
included into this separation. The spatial structures are one of the places where discrimination 
is produced and more visible. Purpose: In the movie Hidden Figures, which is happening in 
Virginia, USA, the space is the main ground of all the places where the discrimination is pro-
duced. It is examined in a semiotic way how racism and gender discrimination are produced 
and sustained through the possibility of the space that draws the line between white people and 
black people in both daily life and business life. Method: In this study, a sequential analysis 
technique is used from the semiotic analysis stages. In the section of the analysis, three basic 
sections are separated in the frame of the transformations experienced by the characters of the 
film. These are; initial state and acquisition, conversion, acquisition and end status. In the first 
section, there are depictions about the work life of the characters before the major transforma-
tion. The second part is the transformation section of the narration. The final section depicts the 
victory and ending of the three black successful women against the discrimination of gender 
and race. The Story of the Movie: The brief history of the movie is as follows: The movie, 
which is written by Melfi and Alison Schroeder and directed by Theodore Melfi, is adapted 
from the Book of Margot Lee Shetterly with the same name. In the 2016 made biographical 
drama type movie, Katherine G. Johnson (taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spen-
cer) and Mary Jackson (Janelle Monae) shares the lead. Three black-born women were work-
ing in NASA in the year 1961 when the racism and the gender discrimination existed. These 
three women who are skilled in mathematics and space sciences, are doing important work in 
the name of history on the journey of astronaut John Glenn to earth orbit at a time when Russia 
and the United States entered space race. In the space adventure of the first American astronaut, 
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John Glenn, who was orbiting the earth, followed by the curiosity of the whole world, these 
three intelligent scientists have a great touch. Finding and Results: In this context, a critical 
representation of Racial Discrimination and gender discrimination, which is in Hidden Figures 
of America the state of Virginia in 1961. In this period the most intense experiences of racism is 
experienced by this three black women who continue to work with determination despite all the 
racist and sexist approach at NASA. Racial policies have also led to the disintegration of spatial 
structures in NASA. The spaces where white people work and the spaces where black people 
work are separated from each other and the border between them is drawn. While The Whites 
work in the East, Whites work in the West. The Whites work in more conventional and more 
pleasant spaces while The Blacks are in darker and gloomier the places of work. To see a White 
in the places where blacks work is only possible when it comes to giving orders. Other than that, 
it is not possible to see black and white in the same working environment. Business life is not 
limited to only spatial structures, it is equipped with spatial structures in which racial discrimi-
nation is maintained in social life. In places like libraries, transportation vehicles, courts, The 
Blacks are always labelled and pushed to the rear. In the movie, which is based on actual events, 
two types of discrimination are processed. Apart from racial discrimination, women have also 
been discriminated because of their gender. Whites and men are working hard in NASA where 
the three women who were skilled more than men on mathematics, analytic geometry, America 
would more likely to stay behind Russia in space adventure. The main suggestion of the movie 
is that there is no difference between men and women and blacks and whites.  The world where 
is no discrimination is full of hope for everyone.
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Öz: Nuri Bilge Ceylan, Türk sinema tarihinde yurtdışında 
en çok ödül alan yönetmendir. Filmleri başta Avrupa ülke-
leri olmak üzere birçok ülkede büyük bir ilgi görmektedir. 
Bu bağlamda yönetmenin özgün ve evrensel bir sinema 
dilini kullandığı söylenebilir. Amaç: Bu doğrultuda çalış-
manın amacı, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde 
görüntü-anlam ilişkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Araş-
tırmada çözümleme yöntemi olarak mizansen analizi ve 
göstergebilimden yararlanılacaktır. Ayrıca yönetmenin 
görüntü ögelerini kullanımı, yaratıcı yönetmen kavramı 
temelinde irdelenmeye çalışılacaktır. Bulgular: Kış Uy-
kusu filminin diyalog sahnelerinde Nuri Bilge Ceylan, 
genellikle, net ve flu alanları konuşan kişiye göre değil, o 
andaki görsel anlatıda baskın olan kişiye göre yapmakta-
dır. Bu çekim tekniği, ana akım sinema anlatısının dışında 
bir kullanımı işaret etmektedir. Ayrıca yönetmen filmin 
diyaloglu sahnelerinde ve genel olarak birçok sahnede 
baş, omuz, göğüs çekim gibi yakın kamera ölçeklerini çok 
fazla kullanmamaktadır. Böylece yönetmen karakter ve 
seyirci arasında bir mesafe duygusu yaratmaktadır. Sonuç: 
2000’li yıllar sonrası Türk Sineması’nda auteur yönetmen-
ler arasında sayılan Ceylan, özellikle görüntü düzenlemesi 
ve sinematografik anlatım tarzı ile dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda yönetmen, ana akım popüler sinemadan belirgin 
bir biçimde ayrılan özellikler taşımaktadır. Kış Uykusu 
filminde kullandığı açı-karşı açı, net-flu alan yaratımı, 
alan derinliği gibi görüntü düzenlemesine dair tekniklerde 
kendine has bir takım özellikler görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Nuri Bilge Ceylan, 
Kış Uykusu, Auteur Yönetmen

Abstract: Nuri Bilge Ceylan is the most awarded director 
in the history of the Turkish cinema. His movies attract 
many countries especially the European nations. In this 
regard, it is accountable that the director uses a genuine, 
universal language of cinema. Aim: Accordingly, the aim 
of the study is to set forth the cinematographic elements 
of the movies of Nuri Bilge Ceylan within the frame 
of the movie, Kış Uykusu/Winter Sleep in the sense of 
image- meaning relation. Method: In this study, mise-
en scene analysis and semiotics are going to be used. In 
addition, director’s usage of items of visual is going to be 
examined within the basis of creative director. Findings: 
In the movie Kış Uykusu/Winter Sleep, Ceylan shoots the 
resolution and blur in accordance to the dominant visual 
character instead of the speaker. This type of shooting, is 
an indication of a usage different from the mainstream. 
Also, the director does not use the close-up shootings such 
as big close-up, over shoulder shots throughout the scenes 
of dialogue a lot. In this way, director creates a sense of 
distance between the character and the audience. Conc-
lusions: Ceylan, who is considered among the auteur di-
rectors in Turkish cinema after the year 2000, is especially 
attracted by his way of image editing and cinematographic 
narration. In this context, the director carries the distinctly 
separated characteristics from the mainstream popular ci-
nema. There are a number of unique features in techniques 
of image editing such as shot reverse shot, clear-blur area 
creation, field of depth used in Kış Uykusu/Winter Sleep.

Key Words: Turkish Cinema, Nuri Bilge Ceylan, Winter 
Sleep, Auteur Directors
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GİRİŞ

İcadından kısa süre sonra ülkemize ulaşan 
sinema, uzun yıllardan beri popüler bir kitle 
iletişim aracı olarak işlev görmektedir. Türk 
sineması denildiğinde tarihsel olarak Yeşil-
çam ve melodram filmleri öne çıkmaktadır. 
Bununla birlikte 1990’lı yıllarda kendini gös-
termeye başlayan ve 2000’li yıllarla beraber 
iyice belirginleşen “yönetmen” sinemasın-
dan da söz etmek mümkündür. Nigar Pöste-
ki, Yönetmen Sineması (2006) adlı kitabında, 
1990’lı yıllardan itibaren auteur özellikleri 
gösteren yönetmenlerin öne çıkan isimleri 
olarak, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve 
Nuri Bilge Ceylan’ı işaret etmektedir.

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden 
biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın ilk uzun metraj 
filmi, 1997 yılında çektiği Kasaba’dır. Ayrıca 
yönetmen Uzak filmi ile 2003 yılında Cannes 
Film Festivalinde Büyük Ödül’ü kazanmış-
tır. Hasan Akbulut, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, 
Uzak filmleri özelinde, Ceylan sineması için, 
“ses ve görüntüyü anlam yaratma sürecinde 
ayırmasıyla kendine özgü bir biçem geliş-
tirmiştir” ifadelerini kullanmaktadır (2005: 
39). Birçok eleştirmen, 2002 yılındaki Uzak 
filmiyle ilgili olarak, filmin ismiyle özdeş bir 
biçimde, filmin içerik ve biçim anlayışının 
karakterler arasındaki “uzaklığı” vurguladı-
ğını belirtmektedir (Menteş, 2003; Yeşim, 
2003). Bununla birlikte Uzak filmi haricin-
de, Ceylan’ın filmografisinde yer alan diğer 

filmlerde de önemli temalar olarak “uzaklık”, 
“iletişimsizlik” ve “yabancılaşma” konuları 
öne çıkmaktadır. Dilek Tunalı, Bir Zamanlar 
Anadolu’da (2011) filmi üzerinden, Ceylan 
filmlerinde yer alan yabancılaşma ve seyirci 
ile karakterler arasında özdeşleşme bozumu-
na vurgu yapmaktadır (2014: 42-44). Diğer 
bir deyişle Nuri Bilge Ceylan, filmsel ev-
rendeki karakterler ile seyirci arasına bilinç-
li olarak bir mesafe duygusu yaratmaktadır. 
Bu özellik, Bertolt Brecht’in ortaya koydu-
ğu “yabancılaşma” temelli estetik nitelikler 
doğrultusunda düşünüldüğünde, bazı auteur 
yönetmenlerin kullandığı ayırt edici bir tek-
nik olarak değerlendirilebilmektedir. Kut-
lukhan Kutlu ise Üç Maymun filmi için, “her 
bir plan popüler sinema izleyicilerinin alışık 
olduğundan epeyce daha uzun duruyor per-
dede” yorumuyla Ceylan filmlerinin belirgin 
bir şekilde ana akım sinemadan farklılaştığını 
belirtmektedir (Kutlu, 2008). Bu açıdan yö-
netmenin ticari sinemayla ilişkisinin zayıf ol-
duğunu söylemek mümkündür. 

Yönetmen 2008 yılında Üç Maymun filmi ile 
Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen Ödü-
lünü; 2011 yılında Bir Zamanlar Anadolu’da 
filmi ile Cannes Film Festivali Büyük Ödülü-
nü, 2014 yılında Kış Uykusu filmi ile Cannes 
Film Festivali Altın Palmiye Ödülü’nü kazan-
mıştır. Nuri Bilge Ceylan Türk sinema tari-
hinde yurtdışında en çok ödül alan yönetmen-
lerin başında gelmektedir. Ceylan’ın filmleri 
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başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ya-
bancı ülkede ilgi görmektedir. Bu bağlamda 
yönetmenin, kendine özgü ve evrensel olarak 
kabul edilmiş bir sinema dili kullandığı söy-
lenebilir. Bugüne kadar birçok eleştirmen ta-
rafından, Ceylan’ın sinemada kompozisyon, 
ışık,  gibi biçime dair temel görüntü öğelerine 
büyük önem verdiği belirtilmektedir. Yönet-
menin geçmişinde fotoğraf sanatıyla da ya-
kından ilgilenmesi, onun sinema anlayışını 
etkilediğini söylemeyi mümkün kılmaktadır.

 AMAÇ

Türk Sineması’nda biçim üzerine yapılan 
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmek-
tedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Nuri 
Bilge Ceylan sinemasının sinematografik un-
surlarını Kış Uykusu filmi özelinde, görüntü-
anlam ilişkisi bağlamında ortaya koymaktır. 
Ayrıca Türk Sineması’nda görüntü estetiği ve 
sinematografi üzerine yazınsal alana bilimsel 
katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

KAPSAM 

Çalışmanın evrenini 2000’li yıllar sonrası 
Türk yönetmen sinemasını temsil etmesi ba-
kımından Nuri Bilge Ceylan filmleri oluş-
turmaktadır. Bu bağlamda örneklem olarak, 
yönetmenin son filmi olan ve Cannes Film 
Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü kazanan 
Kış Uykusu (2014) filmi alınmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada yönetmenin filmlerindeki gö-
rüntü ögelerinin kullanımı, auteur/yaratıcı 
yönetmen kavramı temelinde incelenmeye 
çalışılacaktır. Bu bağlamda kamera hareket-
leri, kamera açısı, ışık, alan derinliği vb. gö-
rüntü estetiğine dair ögeler göstergebilimsel 
olarak görüntü-anlam ilişkisi bağlamında 
analiz edilecektir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Auteur/bağımsız yönetmen filmleri ana-
akım/popüler filmlerden anlatı ve sinematog-
rafi olarak bir takım farklılıklar arz etmekte-
dir. Bu doğrultuda çalışmanın ana sorunsalı, 
Kış Uykusu filminin sinematografik olarak 
ana akım sinemadan farkını ortaya koymak-
tır. Ayrıca filmin görüntü-anlam ilişkisini na-
sıl ve ne kadar yansıttığı da alt bir problem 
olarak öne çıkmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Yönetmenin bütün filmlerini analiz etmek, bir 
makalenin sınırlarını aşacağından örneklem 
olarak yönetmenin ödüllü bir filmi seçilmiş-
tir. Diğer yandan Türk Sineması’nda görüntü 
estetiği ve görüntü anlam ilişkisi olarak az sa-
yıda çalışmanın olması da literatür olarak bir 
kısıtlılığı da beraberinde getirmektedir.  

Sinemada Anlam Yaratımı ve Görüntü 
Unsurlarının Kullanımı
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Sinema diğer görsel sanatlarda olduğu gibi 
öncelikle tasarıma dayanan bir sanat dalıdır. 
Sınırları belli olan bir çerçeve/perde içindeki 
tüm nesnelerin bir görünümü, belirli düzen 
içinde tasarlanarak izleyiciye sunulmaktadır. 
Filmi oluşturan en küçük birim olan çekim, 
kendine özgü bir çerçeve tasarımına ve içe-
riğe sahiptir. Çerçevenin düzenlenmesi, yö-
netmenin iradesi ve istekleri doğrultusunda 
anlamı en uygun biçimde aktarmak amacını 
taşımaktadır. Bu durumu Seçil Büker şöyle 
açıklar: 

“Görüntü belirli bir içeriği aktaran bir anla-
tım aracı, sinemanın en küçük anlamlı biri-
midir. Görüntünün tözü, gözümüzle gördüğü-
müz tüm nesnelerdir. Görüntünün biçimiyse 
alıcının belli bir açıdan gösterdiği nesneler-
dir… Çünkü yönetmen görüntüdeki nesneleri 
belli bir açıdan, belli bir ışık altında gösterir. 
Yani bu görüntü de yönetmenin bakış açısını 
yansıtır” (Büker, 2012: 49).

Çerçevenin içeriğinin belirlenmesi ve düzen-
lenmesi kuşkusuz bir düşüncenin sonucudur. 
Bu düşüncenin oluşmasında en etkili kişi 
başta yönetmen ve onun en yakınındaki ekip 
elemanı olan görüntü yönetmenidir. Çerçeve 
doğal olarak belli sınırları olan bir düzenle-
me gerektirmektedir. Bununla birlikte “Her 
görüntüde çerçeve yalnızca nötr bir sınır de-
ğildir; çerçeve görüntü içindeki malzemeye 
belirli bir bakış noktasına dayatır. Sinemada 
çerçeve önemlidir, çünkü bizim için görüntü-

yü tanımlar” (Bordwell ve diğ., 2012: 186). 
Görüntünün belirlenmesinde dar açılardan 
geniş açılara, kamera hareketlerinden, ışık 
düzenlemelerine, yönetmenin vermesi gere-
ken çok sayıda teknik ve estetik karar bulun-
maktadır.  Bu doğrultuda yönetmen çerçeve 
içinde de sayısız olasılıktan bazılarını amacı-
na yönelik olarak seçerek anlamı yaratmaya 
çalışmaktadır. 

Çerçeve içindeki seçme ve birleştirme işle-
mi, göstergebilimsel olarak “dizi” ve “dizim” 
kavramlarıyla karşılanmaktadır. Dizi ve di-
zim kavramlarını bilmek sinemada anlamın 
nasıl yaratıldığını kavramak adına önemlidir. 
Göstergebilimsel açıdan dizi, birbirinin yeri-
ne geçebilecek göstergeler arasındaki ilişki 
olarak açıklanmaktadır (Parsa ve Parsa, 2004: 
22). Diğer bir deyişle, belli bir kategorik se-
riden seçme işlemi dizi olarak tanımlanmak-
tadır. Örneğin oyuncuları, kostümü, dekoru, 
ışığı, kamera açılarını seçme iradesi dizi işle-
midir. Dizim ise anlamlandırma sürecindeki 
çizgisel kalıplar veya ilişkiler olarak tanım-
lanabilmektedir (Mutlu, 2004: 76). Seçilen 
her parçanın birbiriyle ilişkilendirilmesinden 
doğan bir anlamsal boyut ortaya çıkmaktadır. 
Diğer bir ifade ile kategorik dizilerden seçilen 
birimlerin bir araya getirilerek anlamlı yapı-
sal bir bütün oluşturması için birleştirilmesi 
işi, dizimsel boyutu oluşturmaktadır (Parsa 
ve diğ., 2004: 27). Seçilen oyuncunun, uygun 
dekor ve ışık altında yönetmenin tercih ettiği 
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açıdan çerçevelenip kayıt altına alınması ise 
dizimdir. Bu durumda, yönetmen filmini na-
sıl çekeceğine karar verirken dizisel bağıntı-
ları, nasıl sunacağına karar verirken dizimsel 
bağıntıları düşünmektedir (Büker, 2012: 51). 
Diğer taraftan filmin oluşturulması sürecin-
deki seçme ve birleştirme işlemi yönetmenin 
estetik dışavurumuna bağlı olarak da şekil-
lenebilmektedir. Böylece yönetmen kendine 
özgü sanatsal bir izlek oluşturabilmektedir. 
Başka bir ifade ile, istikrarlı olarak ayırt edici 
biçimsel tercihler sonucunda biçem oluşmak-
tadır. Biçem kavramı sinemada daha çok ana 
akımın dışına çıkmış, kendi özgün anlatım 
dilini yaratabilmiş yönetmenleri işaret etmek 
için kullanılmaktadır. Bu tip yönetmenler si-
nema literatüründe “auteur” olarak tanımlan-
maktadır. Auteur kavramını daha iyi anlamak 
açısından tarihsel bağlantılarına değinmek 
yerinde olacaktır. 

Sinema tarihi içinde temel olarak iki tür film 
yapımı yaklaşımdan söz edebilmek mümkün-
dür. Bunlardan ilki klasik anlatı sineması ola-
rak adlandırılan, Hollywood kaynaklı stüdyo 
sistemine dayanan tecimsel yapımlardır. Bu 
tür yapımlar ve onların yönetmenleri genel-
likle ticari kaygılarla kendilerini tekrar eden 
bir özellik göstermektedir. Ticari sinemaya 
örnek olarak tür filmleri verilebilir; korku, 
komedi, macera, gerilim vb. türler seyirci-
ye filmi izlemeye başlamadan önce konusu 
hakkında temel bilgileri ileten yapımlardır. 

Bu yapımların temelinde seyirci beklentisi 
ön plandadır. Yönetmenlerin teknik nitelik-
leri yüksek olsa da birbirlerinden ayırt edici 
özellikleri genellikle fark edilemeyecek du-
rumdadır. Öte yandan diğer film yapım türü 
ise bu yapılanmanın karşısında olan bağım-
sız filmler ve auteur yönetmenleri işaret et-
mektedir. Auteur kavramı yaratıcı yönetmeni 
tanımlamak adına 1948 yılında Alexandre 
Astruc’un “Kamera Kalem” fikrinden yola 
çıkılarak oluşturulmuştur (Stam, 2000: 83). 
Çıkış noktası Hollywood kaynaklı olsa da au-
teur tanımlaması, yönetmenlerin film yapım 
sürecinin tümünde etkili olmasını ve bazı tek-
nik /anlatısal karakteristik özelliklerin filmin 
içinde fark edilebilmesini işaret etmektedir. 
Yaratıcı yönetmenler, geleneksel öykü an-
latma yöntemlerini değiştirme gücüne sahip 
kişilerdir (Kabadayı, 2013: 110). Auteur yö-
netmenler kendilerine özgü bir anlatım biçi-
mini ve estetik bakış açısını kabul ettirmiş, 
filmlerinde diğer yönetmenlerden kolaylıkla 
ayırt edilebilecek özellikler göstermektedir. 
Ayrıca auteur yönetmenlerin, bütün çalışma-
larının arkasındaki en baskın ve en temel itici 
güç unsuru, “kişisel dünya görüşü” dür (Ed-
gar ve diğ., 2012: 16). Yönetmenin yetiştiği, 
yaşadığı yerin coğrafyası, toplumu, kültürü, 
dini inançları onun kişisel dünya görüşünün 
ve estetik bakışının oluşmasında etkili olan 
unsurlardır. “Klasik anlatı olmayan anlatıla-
rın, sanat filmlerinin, auteur filmlerinin -ya 
da her ne adla anılacaklarsa- formüllere in-
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dirgenmeye direnmelerinin ilk sebebi her bir 
yönetmenin kendine has bir bakışa, öykü ve 
öyküleme anlayışına sahip olmasıdır.  (İlic, 
2017: 26). Bu durum auteur yönetmenleri ve 
onların filmlerini özgün yapan en önemli un-
surdur. 

Sinemada yönetmenin biçemini belirleyen 
önemli göstergelerden biri de kameranın bu-
lunduğu yer ve kamera hareketleridir. Mas-
celli bu doğrultuda seçim sürecinde iki soru-
nun önemli olduğunu vurgulamaktadır: “Sah-
nenin bu bölümünü filme almak için en iyi 
bakış açısı nedir? Bu çekimde ne kadar alan 
içerilmelidir?” (Mascelli, 2007: 13). Yönet-
menin anlamı oluşturmasında önemli olan bu 
sorular, aynı zamanda onun biçemi hakkında 
izleyicilere veya eleştirmenlere veriler sun-
maktadır. Oyuncuların ve nesnelerin çerçeve 
içindeki konumları, vektörel hareketleri yö-
netmen ve görüntü yönetmeni tarafından ta-
sarlanmaktadır. Hitchcock kuralına göre nes-
nelerin veya oyuncuların çerçevede kapladığı 
alanın büyüklüğü, o anda öyküdeki önemiyle 
doğrudan ilişkilidir (Mercado, 2011: 23). Yö-
netmen vurgulamak istediği nesneleri/kişileri 
fazla dikkat çekici olarak tasarlayabilir. Bu 
bağlamda yönetmen, seyirciye iletmek istedi-
ği mesaj için bir yol oluşturmaktadır. Kamera 
hareketleri, çerçeve içerisindeki devinimler 
anlamın oluşmasında ve filmin dramatik ya-
pısının tasarımlanmasında önemli unsurlar 
olarak öne çıkmaktadır. Daniel Arijon’a göre 

film yapımında kabaca üç tür hareketten söz 
edilebilmektedir:

1-İnsan ya da nesnelerin kamera önündeki 
hareketleri. 2-Kameranın statik nesne ya da 
kişilere doğru yaptığı yaklaşma, uzaklaşma 
ya da yanlarından geçme hareketi. 3- Tüm 
bu hareketlerin birlikte gerçekleşmesi. Ka-
meranın kendisi de üç tür hareket sunabilir: 
Çevrinme, kayma ya da optik kayma (çekim 
sırasında)”  (Arijon, 2005: 15).

Birinci türden hareketler oyuncuların de-
vinimleri veya nesnelerin çerçeve içindeki 
aksiyonları ile oluşmaktadır. Bir oyuncunun 
koşması veya bir otomobilin hareket halinde 
olması gibi durumlar ile örneklendirilebilir. 
İkinci türden hareketler de kameranın yer de-
ğiştirmesine dayanan kaydırmalar, yakınlaş-
malar, uzaklaşmalar, dikey alçalışlar, dikey 
yükselişler veya yanal hareketler kastedil-
mektedir. Arijon’un vurguladığı son türden 
hareketler de ise kameranın gövdesiyle yap-
tığı yatay, dikey, sağa, sola çevrinme veya 
optik merkezinin değişimiyle yapılan zoom 
gibi teknik özellikler söz konusudur. Tüm bu 
hareketler, yönetmen tarafından anlamın ve 
sahnenin dramatik atmosferinin yaratılmasın-
da kullanılmaktadır.

Sinemada çerçeveyi tasarlamakta kullanı-
lan tüm bu teknikler “mizansen” kavramına 
karşılık gelmektedir.  Kelime anlamı olarak 
tiyatrodan gelen bir sözcük olan mizanseni 
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John Gibbs, film çalışmalarında görsel stil 
anlamında kullanıldığını ve mizansenin çer-
çeve içindekiler ve onların nasıl organize 
edildikleri olarak tanımlanabileceğini belirt-
mektedir (2003: 5). Diğer yandan mizansen 
geniş bir alanı işaret etmesinden ötürü kom-
pozisyonu da içine alan bir kavramdır. “Sanat 
yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli 
olarak bir araya getirilmesi” (www.tdk.com.
tr) anlamına gelen kompozisyon izleyicinin 
duyularını da yönlendirir. “Kompozisyon 
aracılığıyla seyirciye nereye bakması gerek-
tiği, neye bakması gerektiği ve hangi sırayla 
bakması gerektiği belirtilir. Çerçeve, temel 
olarak iki boyutlu tasarımdır. İki boyutlu ta-
sarım, seyircinin bakış ve dikkatini planlı bir 
şekilde yönlendirerek iletilmesi istenilen an-
lamı ortaya çıkarmaktadır (Brown, 2011: 38). 
Mizansen birçok öğeden oluşmaktadır. Lale 
Kabadayı bu öğeleri şöyle açıklar: 

“Mizansen, yönetmen ya da yapımcının, izle-
yicinin alımlamasını yönlendirmek ve şekil-
lendirmek üzere perde için oluşturduğu; set 
kurulumundan kostüm tasarımına, aktörlerin 
performanslarından aydınlatmaya ve kamera 
açıları, kamera hareketleri, kamera uzaklığı, 
sesin kullanımı ve kompozisyon oluşturmaya 
kadar tüm film tekniklerini kapsayan, çekim-
le ilgili her şeyi içerir” (Kabadayı, 2013: 45).

Sinemada anlam yaratmanın önemli bir bö-
lümünü mizansen öğelerinin çerçeve içeri-
sinde nasıl düzenlendikleri oluşturmaktadır. 

Yönetmen üç soruyla karşı karşıyadır: Neyi 
çekecek? Nasıl çekecek? Çektiğini nasıl su-
nacak? İlk iki soru mizansenin sonuncusu ise 
kurgunun alanına girer (Monaco, 2001: 177). 
Yönetmen mizanseni oluştururken aynı za-
manda temel olarak seyirciye vereceği anla-
mı da oluşturur. Bu bağlamda mizanseni bir 
anlam yaratma süreci olarak da tanımlamak 
mümkündür.

Sinemada kamera ile yapılabilecek optik 
özelliklerden biri de netlik ve bulanıklık/flu-
luktur. Temel olarak ekrandaki görüntünün 
net olması gerekirken yönetmen bazen özel 
tercihler sonucunda netlik ayarlarını değiş-
tirebilir. Brown, filmlerdeki netlik kullanım 
kurallarını şöyle açıklamaktadır: “Netlik, 
konuşanı izler. Sırayla iki insan konuşuyorsa 
netlik birinden diğerine kaydırılabilir. Netlik, 
yüzü kameraya dönük olana ya da önemli ola-
na aittir. Netlik, en dramatik ya da duygusal 
anı yaşayana aittir. Bu, konuşan kişinin net 
olması kuralını geçersiz kılabilir.” (Brown, 
2011: 62).

Tüm bu teknik tercihlere dayalı çaba seyirci-
nin anlama dair algısını biçimlendirmek üze-
rinedir. Yönetmen, seyirciye hangi perspektif 
ve açılardan bakması gerektiğini sunan kişi-
dir (Ekinci, 2015: 65). Fakat anlamlandırma 
aşaması sadece yönetmenin tekelinde olan 
bir durum değildir. Anlamın oluşması alım-
layanın sosyolojik veya psikolojik durumuna 
göre değişiklik gösterebilir. “Anlam, ancak 
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bir kısmı yönetmenin kontrolünde olan gel-
gitli bir süreçte, film ve seyirci arasında ku-
rulan ilişkiden doğar” (Edgar ve diğ., 2012: 
26). Seyircinin sosyal ve kültürel durumu, 
metni kodlayan yönetmenle birlikte mesajın 
algılanmasında önemli bir faktör olarak öne 
çıkmaktadır.

Kış Uykusu Filminin Konusu

Emekli bir tiyatro oyuncusu olan Aydın, 
Kapadokya’da ailesinden kalmış bir oteli iş-
letmekte ve yine ailesinden kalma mülklerin 
kiralarını alarak rahat bir hayat yaşamaktadır. 
Düzenli olarak yerel bir gazeteye köşe yazıla-
rı hazırlamaktadır. Bir yandan da Türk tiyatro 
tarihini anlatan bir kitap yazmayı düşünmek-
tedir. Aydın,  kendisinden daha genç bir kadın 
olan Nihal’le evlenmiştir. Nihal her hangi bir 
işte çalışmamakta bölgedeki okullara yardım 
kampanyaları düzenleyerek vaktini geçir-
mektedir. Aydın’la Nihal arasında soğukluk 
ve mesafe vardır. Aydın’ın hayatındaki diğer 
önemli kadın ise, kocasından boşanmış olan 
kardeşi Necla’dır. Necla’da boşandıktan son-
ra Aydın’la birlikte diğer mirasçı olarak otel-
de yaşamaktadır. Necla Aydın’ın yaşantısını 
ve yaptığı işleri sert bir üslupla eleştirmek-
tedir. Bir gün yolda seyahat halindeyken bir 
çocuk, Aydın ve yardımcısı Hidayet’in için-
de olduğu araca taş atarak camı kırar. Sonra 
çocuğun taşı atma sebebinin sorun yaşadığı 
kiracılarının evine giden haciz olduğu anla-
şılır. Çocuğun amcası olan imam Hamdi özür 

dilemek üzere Aydın’ın oteline gider. Yeğeni 
İlyas’tan özür mahiyetinde Aydın’ın zorla eli-
ni öpmesini ister. Bu sırada çocuk düşüp ba-
yılır. Bu olaydan etkilenen Nihal aileye para 
yardımı etmek istese de İlyas’ın babası bu 
teklifi kabul etmez ve yardım için verilen pa-
rayı ocakta yakar. Nihal’le arası iyice açılan 
Aydın İstanbul’a gidiyorum diyerek evden çı-
kar fakat fikir değiştirerek arkadaşının evine 
gider. Arkadaşlarıyla geceyi geçirdikten son-
ra sabah ava çıkarlar. Aydın bir tavşan vurup 
otele geri döner. 

Sinemada Görüntü Anlam İlişkisi: Kış Uy-
kusu Filminin Çözümlenmesi

Film sisli Kapadokya görünümleriyle başlar. 
Uzak bir çekimle Aydın karakteri görünür. 
Kayaların arasında yalnız durmakta ve çevre-
yi izlemektedir. Bir ara gözüne Kapadokya’yı 
gezen turistler ilişir. Sonra sahibi olduğu ote-
le bakar. Etrafta gezinir. Görüntüler Aydın’a 
yalnız bir karakter izlenimi vermekle birlik-
te anlatıya dair bir gizem etkisi de kazandır-
maktadır. Doğanın içinde yaptığı yürüyüşler 
onun doğanın bir parçası olmak istemesiyle 
ilişkilendirilebilecek bir izlenim yaratmak-
tadır. Bu durumu yönetmen, Aydın’ı filmin 
ilerleyen sürecinde birçok kez doğanın içinde 
tek başına görüntüleyerek betimler. Bununla 
birlikte sürekli bir gözlem içerisinde olması 
çevresinde olan olaylara hâkim olmak istedi-
ğinin bir göstergesidir. 
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Kış Uykusu filminin büyük bir kısmı iç 
mekândaki alanlarda geçmektedir. Aydın’ın 
hayatındaki kadın karakterler olan kardeşi 
Necla ve eşi Nihal neredeyse hiç dış alanda 
görüntülenmemektedir. Bu durum Aydın ka-
rakterinin hâkimiyete ve kontrole olan düş-
künlüğünün göstergesi durumundadır. Ayrı-
ca sürekli yardımcılarından Necla ve Nihale 
dair bilgi istemektedir. Böylece onları daima 
kontrolü altında tutmaya çalışır.

Filmin başlangıcında yer alan bir sahnede 
Aydın arkası dönük olarak bel çekimle çer-
çevelenmiştir. Karakterin sağında bir tiyatro 
afişi görüntülenmektedir. Bu afiş Aydın’ın 
tiyatro oyunculuğuna dayanan geçmişini pe-
kiştirmektedir. Pencerenin önünden dışarıya 
bakarken çerçevelenen Aydın’a yönetmen 
kaydırma yaparak yaklaşır. Bel çekimde pen-
cereden dışarısı net olarak görünürken, yak-
laşan kamera ile birlikte dışarısının netliği 

azalmakta giderek pencerenin dışındaki alan 
flulaşmaktadır. Bu çekimle yönetmen, Aydın 
karakterinin kendi iç bunalımını, kafasının 
karışıklığını, dış dünya ile kurduğu ilişkide 
ve iletişiminde sorunlar olduğunu vurgular 
niteliktedir.

Kamyonete atılan taşla kırılan cam (Fotoğ-
raf 1), Aydın karakterinin içine dönük kapalı 
dünyasına saldırı niteliğindedir. Taş ve kırılan 
cam Aydın’a hayatın gerçeğini hatırlatır. Ay-
dın bugüne kadar çok büyük sorunlarla bo-
ğuşmamış, babasından kalan miras ile rahat 
bir yaşam sürmüştür. Bu atılan taş Aydın’ın 
iç dünyasında etrafını sardığı korunaklı yapı-
nın yok olmasını sağlar. Ayrıca Aydın’ın ha-
yatı için bir kırılma noktası oluşturur. Filmin 
bundan sonraki kısmında Aydın ablası Necla, 
eşi Nihal ve öğretmen karakteri ile sorunlar 
yaşayacak ruhsal olarak kötü bir döneme gi-
recektir.

Fotoğraf 1
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Aydın ve yardımcısı Hidayet, ıslanan çocuğu 
eve bırakmaya geldiğinde İsmail karakteri 
dışarı çıkar. Aydın uzakta ve arabaya yakın 
durmakta, kendini eski bir kapının arkasında 
korunaklı bir alanda konumlandırmaktadır. 
Diğer bir deyişle Aydın, dış dünyaya ve özel-
likle İsmail’e karşı kendini korur pozisyonda 
betimlenmektedir. İsmail’in eliyle kendi evi-
nin pencere camını kırdığında ise Aydın ara-
banın içine girer ve iyice korunaklı bir alana 
geçer. İsmail ve Hidayet kavga ederken Ay-
dın, uzak çekimde yalnız ve korku dolu ola-
rak çerçevelenir. Kamera filmde az kullanılan 
öznel çekime geçer. Bu çekimde kamyonetin 
içinden ikilinin kavgası Aydın’ın gözünden 
betimlenir. Aydın kavga bittikten sonra bile ev 
ahalisi içeri girerken onları korkulu gözlerle 
izlemektedir. Yönetmen bu endişeli durumu 

birbirini takip eden üç adet optik yakınlaşma 
hareketi ile betimlemektedir. Sahnenin deva-
mında araba çalışmaz. Bu durum uzak çekim 
ile betimlenir. Aydın arabanın içinde yüzü 
çok görünmemekle birlikte endişeli gözler 
ile evin kapısına bakmaktadır. Ardından üst 
açıdan, genel çekimde arabayı ve evi birlikte 
görüntüleyen yönetmen, araba ile ev arasında 
bir karşıtlık yaratır. Hidayet çalışmayan ara-
banın kaputunu açıp tamir etmeye çalışırken 
arabanın açılan kaputu ile birlikte Aydın iyice 
sıkışmış olarak kadrajlanmaktadır (Fotoğraf 
2). Ardından evin açılan kapısı, bir önceki 
çekimdeki ev-araba çatışmasını daha çok art-
tırır, arabadaki Aydın ve motorla uğraşan Hi-
dayet birden korkuyla eve bakar. Evden çıkan 
imam ise karakterlerin rahatlamasını sağlar.

Fotoğraf 2
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Fotoğraf 3

İsmail çocuğuna tokat attıktan sonra, kamera 
rüzgar ile yerinden kalkan sağa sola sallanan 
kuru otlara ve yapraklara doğru yaklaşır. Bu 
İsmail’in bütün sinirinin, öfkesinin, dışavu-
rumu ve İsmail’in içindeki fırtınanın görsel 
temsilidir. Daha sonra kamera İsmail’e dö-
ner. İsmail sallanan otlara bakar. Bu sırada 
ekranda İsmail’in yüzü ve pencereden yan-
sıyan gölgesi görülür (Fotoğraf 3). Pencere-
deki gölge görüntüsü siluet olarak karanlıktır. 

Bu İsmail’in sinirli, öfkeli, karanlık tarafının 
göstergesidir. 

Filmin en uzun sahnelerden biri Aydın ve 
kardeşi Necla’nın tartışmasıdır. Necla kim-
senin okumadığını düşündüğü yerel gazetede 
Aydın’ın yazı yazmasını önemsiz görmek-
tedir. Konuşmanın sonunda Aydın’ın kafası 
karışır. Tam cevap veremez. Yönetmen Nuri 
Bilge Ceylan, bu durumu kız kardeşi karşı-
sında Aydın’ı flu olarak çekerek betimler (Fo-
toğraf 4). 
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Fotoğraf 4

Aydın, arkadaşı ile otururken köyden yardım 
isteyen kız konusunda konuşmak için karısı 
Nihal’i çağırır. Nihal çok kısa bir süre odada 
kalır. Konuyla pek ilgilenmez ve yardım tale-
bini gereksiz bulur ve odayı terk eder. Karısı 
çıktıktan sonra Aydın’ın arkadaşı konuşmaya 
başlar. Bu konuşmada geniş açılı bir omuz 
üzeri çekim yapılır. Aydın’ın omuz üzeri çe-
kiminden karşısındaki arkadaşı konuşmakta-
dır. Ancak görüntüde Aydın’ın sırtı hariç net 
alan yoktur. Özellikle arkadaşı konuşurken 

Aydın’ın baktığı karşı alan flu olarak resme-
dilmektedir (Fotoğraf 5). Ana akım sinemada 
genel olarak netlik konuşan kişiye yapılmak-
tadır. Kuralın istisnası ise sahnede duygusal 
an yaşayan ya da önemli olan kişidir. Bu bağ-
lamda çekim, Nihal’in odayı terk etmesinden 
sonra Aydın için her şeyin önemini, ilgi çe-
kiciliğini kaybettiğinin bir göstergesi niteli-
ğindedir. Ayrıca bu flu çekim ile yönetmen, 
Aydın’ın ruhsal karmaşasını da imlemektedir.
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Fotoğraf 5

Diğer bir sahnede İmam Hamdi’nin görüş-
meye geldiği haberini alınca onunla görüş-
mek istemeyen Aydın’ı yönetmen flu olarak 
çerçeveler. Geniş açılı bu çekimde odanın ne-
redeyse tümü ve sahnedeki diğer iki kişi net 
olmasına karşın Aydın’ın flu betimlenmesi, 
temel olarak Aydın’ın görüşmek istememesi 
ve adeta ortadan yok olmak arzusu şeklinde 
yorumlanabilir. Sahnenin devamında Aydın 
kadrajın solunda ve önde, Hamdi ise kadra-
jın sağında ve geridedir (Fotoğraf 6). Geniş 
açılı genel planda çekilen sahnede, önde ol-
ması nedeniyle Aydın daha büyük ve imama 
üstten bakar şekilde çerçevelenmiştir. Diğer 
bir ifade ile Aydın muktedir olarak, Hamdi 
ise güçsüz imlenmektedir. Konuşmanın içeri-
ğine bakıldığında Hamdi’nin Aydın’dan özür 
dilemeye ve Aydın’ın anlayış göstermesini 
istemeye geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum 

görüntü ile de pekiştirilmektedir. Aynı şekilde 
sahnede ana ışık kaynağı imamın arkasından 
gelen gün ışığıdır. Bu durumda imamın om-
zunu ve ensesini ışık aydınlatırken Aydın’ın 
direkt olarak alttan yüzünü aydınlatan bir 
ışık kullanımı bulunmaktadır. Bu kullanım 
Aydın’ı daha “katı” imamı ise daha “maz-
lum” olarak dramatize etmektedir. Sahnenin 
devamında çay ve yiyecekler geldiğinde Ay-
dın, Hamdi’yi çalışma masasının yanına otur-
maya yönlendirir. Masadaki kitaplar Aydın 
ve Hamdi arasında bir sınır oluşturmaktadır. 
Aydın kitapların arkasında konumlanmakta 
ve oradan konuşmaktadır. Böylece masadaki 
kitaplar ile imam arasında bir zıtlık oluştu-
rulmaktadır. Bu sahnede yönetmenin flu-net 
alan ayrımı da dikkat çekmektedir. Masa da 
karşılıklı oturan Aydın ve imamdan, Aydın 
sürekli net iken imam flu olarak resmedil-
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mektedir. Bu çekim stili hem Aydın’ın bas-

kın kişiliğini hem de imamın zayıf durumunu 

pekiştirmektedir. Sahnenin devamında açı- 

karşı açı çekimi ile Aydın flu, imam net ol-

duğunda ise yönetmen kameranın bakış açı-

sını yükseltir ve Aydın’ı yüksekte imamı ise 

alçakta çerçeveler. Aydın’ın iktidara yönelik 

konumu arttırılmakta, Hamdi abajur, kitaplar 

ve Aydın’ın görüntüsü arasında sıkışmış ola-
rak tasvir edilmektedir.

Farklı bir sahnede Aydın, arkadaşı ve karı-
sının odada konuşmalarını uzaktan gözetle-
meye çalışmaktadır. Aydın odayı tam göre-
memektedir; onun için odanın içi belli belir-
sizdir. Bu durum Aydın’ın, eşinin dünyasına 
giremediğini, eşinin dünyasında yerinin ol-
madığını betimlemektedir. 

Fotoğraf 6

Hamdi ve yeğeninin, Aydın ile görüşmeye 
geldiği kahvaltı sahnesinde Aydın, eşi ve kız 
kardeşi sabah kahvaltısı yapmaktadır. İçe-
ri giren Hamdi ve yeğeni ile Aydın’ın ailesi 
ve kahvaltı masası arasında belli bir mesafe 
bulunmaktadır. Kamera Hamdi ve çocuğu, 
Aydın’ın ailesinin yakınına gelemeyecek şe-
kilde uzak çekim ve derin bir perspektif yara-
tarak betimlemektedir. Bu bağlamda iki aile 
arasında sınıfsal ve ekonomik olarak farklı-
lığı da vurgu yapılmaktadır. İmam, yeğeni 
İlyas’ı zorla Aydın’ın elini öpmeye zorlar. İl-

yas el öpmeyi istemez ve yere düşer. Nihal, 
İlyas’ın düşüşüne hayret dolu yüz ifadesi ile 
bakarken yönetmen hemen arkasındaki sah-
nede, Aydın’ın yılkı atını satın almak için 
başvurduğu kişilerin bozkırın içinde at yaka-
ladığı görüntüleri verir. Bu iki sahnenin art 
arda verilmesi, Aydın’ın, Nihal’i esareti altın-
da tuttuğu imalarını barındırmaktadır. 

Motosikleti ile gezintiye çıkan genç, otelin 
lobisinde Aydın ile karşılaşır. Beraber çay 
içerler. Bu sırada Ceylan, görüntü olarak Ay-
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dın ve genci lobideki soba borusu tarafından 
kesilmiş, ikiye ayrılmış olarak resmetmekte-
dir. Bu çekim açısındaki görüntüleme, farklı 
kişiliklere sahip, ayrı iki insan oldukları vur-
gusunu pekiştirmektedir. Genç motorla iste-
diği yere istediği zaman ve koşulda gidebilir-
ken, Aydın otelinden hiçbir yere hareket et-
mek istememektedir. Aydın zorlanmayı sev-
mezken, genç ise “ne kadar zor o kadar iyi” 
ilkesini benimsemektedir. Ayrıca motosikletli 
genç, dinamikliği, deri ceketi ve fit duruşu ile 
Aydın’ın olmak istediği, imrendiği ama ola-
madığı kişi durumundadır.

Aydın, kız kardeşiyle tartışmasında, 
Necla’nın söylediği “anne-babanın mezarına 
yıllardır bir kere olsun gitmedin” sözüne kar-
şılık olarak anne ve babasının mezarına gider. 
Geniş planda bir çift mezarın yanında otur-
maktadır. Mezarlığın etrafı sislerle kaplıdır. 
Arka tarafta kalan mezarlar sis nedeniyle zor 
görülebilmektedir. Yönetmen Aydın’ın unut-

tuğu, hatırlamadığı, yitik geçmişini sisli anı-
lar olarak resmetmektedir. Aydın mezarlıktan 
döndükten sonra otelde, karısının söylediğini 
iddia ettiği fakat Aydın’ın hatırlamadığı, bir 
toplantı yapıldığını görür. Ceylan bu sahnede 
filmde az sayıda bulunan öznel çekimlerden 
birini kullanır. Aydın’ın mezarlıktaki üzüntü-
sü ve toplantıdaki insanların coşkulu, neşeli 
hali arasında yönetmen duygusal bir çatış-
ma yaratmaktadır. Aydın, Nihal ile toplantı 
hakkında konuşmaya çalışır. Toplantıyı ha-
tırlamadığını ne zaman söylediğini sormaya 
çalışsa da karısı net cevaplar vermez ve ya-
nından ayrılır. Aydın’ın yanından ayrılan Ni-
hal, tam Aydın’ın karşısında konumlanır ama 
çerçevede flu olarak görünmektedir (Fotoğraf 
7). Bu bağlamda Aydın’la Nihal arasında bir 
mesafe oluşmuştur. Diğer bir anlatımla Ay-
dın artık karşısında istediği, beklediği Nihal’i 
görememektedir. Ceylan bu durumu optik bir 
teknikle, alan derinliğinin azaltılmasına da-
yanan flu görüntü ile vurgulamaktadır.

Fotoğraf 7
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Aydın, otelden ayrılırken motosikletli genç 
ile otelin önünde karşılaşır. Aralarında küçük 
bir sohbetten sonra genç motosikletine binip 
gözden uzaklaşır. Aydın gencin arkasından 
uzunca bakar. Yönetmen bu planı Aydın’ın 
omuzundan dar açılı bir çekimde, Aydın’ı 
net, genç adam ve motosikleti alan derinliğini 

azaltarak flu olarak betimlemektedir (Fotoğ-
raf 8).  Böylece Aydın’ın geçip giden, artık 
olmayan gençliği, güçlü ve özgür hali gö-
rüntü ile imlenmektedir. Diğer bir anlatımla 
Aydın, hayalinde kendi yitirilmiş geçmişine 
doğru bakmaktadır.

Fotoğraf 8

Aydın ve Nihal’in kavga ettikleri sahnede 
Aydın, eşinin kendini ne ile suçladığını öğ-
renmek istemektedir. Nihal konuşmak iste-
meyince Aydın, kendi düşüncelerini açıklar.  
Yönetmen bu durumu ateşin başında sadece 
yüzünün belirli bölümleri aydınlanan, vü-
cudunun çok büyük kısmı karanlıkta ka-
lan Aydın’ı göstererek betimler. Bu durum 
Aydın’ın kendi içindeki iyi/kötü, aydınlık/ka-

ranlık yönlerinin ortaya çıktığını göstermek-
tedir. Aydın konuşmasında, karısının genç, 
güzel, kendisinin ise yaşlı olması durumunu 
vurgular. Özgürlük ve boşanma konularını 
açar. Aslında dile getirdiği bu sorunlardan çe-
kinmekte, korkmaktadır. Ceylan Aydın’ın bu 
korkusunu vücudunun büyük bölümünü ka-
ranlıkta bırakarak resmetmektedir (Fotoğraf 
9).
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Fotoğraf 9

Aydın aldığı “yılkı atı”nı karanlıkta çözer, dı-
şarı çıkarır ve serbest bırakır. Ardından atın 
gidişine uzunca bir süre bakar. Yönetmen zifi-
ri karanlıkta atı serbest bıraktırarak “özgür bir 
ruh”un tutsak edilemeyeceğini mesajını verir. 
Bu durum karısı ile tartıştığı sahne ile birlikte 
düşünüldüğünde Aydın’ın artık Nihal’e baskı 
kurmayacağını, onu özgür bırakacağını işaret 
etmektedir. Aynı şekilde bundan sonraki sah-
nede Aydın eşyalarını toplayıp evden ayrılır.

Aydın hava koşulları nedeniyle tren ile 
İstanbul’a gidecektir. Treni beklerken tren 
raylarında gezintiye çıkar. Tren raylarında 

çevresine bakar. Ceylan, geniş açıda, net alan 
derinliği fazla olarak Aydın’ı betimler. Ay-
dın bu tren raylarında geleceği ve geçmişi ile 
yüzleşmektedir. Sağına baktığında tam göre-
meyeceği kadar uzaklıkta bir “geçmiş” var-
dır (Fotoğraf 10). Soluna “geleceğine” doğru 
bakar. Daha sonra sabit kameraya yürüyerek 
yaklaşmaya başlar. Çerçeve dışı alanda bir 
yere odaklanır. Baktığı yerde karlar içinde öl-
müş bir hayvan bulunmaktadır (Fotoğraf 11). 
Aydın geleceğini ve yaklaşan ölümü görür. 
İstanbul’a gitmekten vazgeçer arkadaşının 
evine doğru yola çıkar.
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Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Filmin son sahnesinde Ceylan, Aydın’ın eve 
geri dönmesi ile Nihal’in yaşadığı sıkıntıyı 
betimler. Bu sahnede Nihal odadaki herhangi 
bir nesne gibi sabit, sessiz olarak durmakta-
dır. Bu durum Nihal’in çaresizliğini ve o evde 
kalmaya devam edeceğini göstermektedir.

SONUÇ

Nuri Bilge Ceylan, son dönem Türk Sinema-
sı’nda önemli yere sahip yönetmenlerden 
biri olarak öne çıkmaktadır. Yönetmen ulus-

lararası alanda kazandığı ödüller ile adından 
sıklıkla söz ettirmektedir. 2000’li yıllar son-
rası Türk Sineması’nda auteur/yaratıcı yönet-
menler arasında gösterilen Ceylan, özellikle 
görüntü düzenlemesi ve sinematografik an-
latımdaki özgün tarzı ile dikkat çekmektedir. 
Bu bağlamda yönetmen ana akım popüler si-
nemadan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. 

Nuri Bilge Ceylan filmleri üzerine yapılan 
çalışmalarda yönetmenin fotografik görün-
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tü estetiğinden giderek anlatıya ve hikayeye 
daha fazla önem vermeye doğru evrildiği be-
lirtilmektedir (Tunalı, 2012; Aytekin, 2015). 
Ceylan’da Kış Uykusu filmi özelinde görüntü 
estetiğini arka planda bıraktığını belirtmek-
tedir: “Filmin stille ilgili kaygıları da geri 
plana kaydı biraz. Bu, çekimlerde de böyle 
oldu, kurguda da. Çünkü bu kadar uzun ve 
diyaloglu bir filmde konuşma sahneleri ça-
lıştırılamazsa, diyaloglar bizi içine çekemez-
se, filmin hiçbir düzlemde çalışmayacağını 
düşünüyordum. Bu yüzden enerjimi stilden 
çok sahnenin çalışması mantığına harcadım.” 
(Ceylan, 2014). Diğer yandan yönetmenin 
daha az önemsemesine karşın yine de kendi 
stilini ve görüntü estetiğini filmin içinde ya-
ratıcı biçimde kullandığı görülmektedir. Belli 
estetik kaygılar ne kadar dışarıda bırakılırsa 
bırakılsın yine de yönetmenin bilinçaltından 
filmin içine sızmaktadır.

Nuri Bilge Ceylan’ın, Kış Uykusu filminde 
kullandığı görüntü düzenlemelerinde kendi-
ne özgü bir takım özellikler görülmektedir. 
Yönetmen özellikle durağan kamera kulla-
nımı ve ana akım sinemadan farklı açı-kar-
şı-açı tekniği ile dikkat çekmektedir. Ceylan, 
çerçevelerinde alan derinliğini ve odak de-
ğişimine dayanan net ve flu alanları oldukça 
nitelikli bir şekilde, filmsel anlamı destek-
lemek yönünde kullanmaktadır. Özellikle 
aydınlatmalarda kullandığı tek kaynaklı ışık 
düzenleri karakterlerin karamsar ruh hallerini 

desteklemektedir. Yönetmen böylece filmin 
anlatısında vurgulanacak planları kendine 
has biçimsel tekniklerle seyircinin algısına 
sunmaktadır.  Kış Uykusu filmi entelektüel ve 
sınıfsal olarak üst tabakada bir kimliğe sahip 
olan kişilerin yaşadıkları ego sorunlarını ve 
kişilik çatışmalarını, görüntü düzenlemele-
rindeki tercihleriyle de başarılı bir şekilde ele 
almıştır. Bu bağlamda Ceylan filmsel evren-
deki anlamı oluştururken çerçeve içinde de 
mizansen öğelerini sinematografik olarak et-
kili kullanmaktadır. Filmlerinde kullandığı si-
nematografik biçim, fotoğrafçılık geçmişiyle 
de bağlantılı olarak, görüntü estetiğinde taviz 
vermeyen bir boyuta çıkmaktadır. Sonuç ola-
rak yönetmenin, görüntü-anlam ilişkisi bakı-
mından Türk sineması adına nitelikli bir film 
örneği sunduğunu söylemek mümkündür.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Cinema, first of all is the art of visual. Even though the storyline is considered 
to be one of the most significant elements of cinema, the narrative in cinema is composed thro-
ugh a restricted scope of frame by the director. After the director encodes the message, content 
in film comes to existence with the mutual interaction between the screen and the viewer. The 
director shapes the fiction itself within the cinematic universe and guides the audience towards 
the meaning. In this sense, every shooting, movement of the camera, lighting, decor/place and 
costume are designed as a result of the conscious preference of the director. All of these com-
bined express the act of mise en scene or “staging” which is a word that roots to the theatre. 
Directors whom are able to create a genuine theme in the creation of enactment, differ from the 
mainstream productions. Such directors are defined as creative director/auteur. In other words, 
an Auteur director is defined as one who has a unique demeanour and is easily separated from 
the others. From this aspect, auteur directors can be positioned differently from the others and 
from the mainstream productions with their genuine works. Aim: Nuri Bilge Ceylan is the most 
awarded director in the history of the Turkish cinema. His movies attract many countries espe-
cially the European nations. In this regard, it is accountable that the director uses a genuine, uni-
versal language of cinema. Accordingly, the aim of the study is to set forth the cinematographic 
elements of the movies of Nuri Bilge Ceylan within the frame of the movie, Kış Uykusu/Winter 
Sleep in the sense of image- meaning relation. Method: In this study, mise-en scene analysis 
and semiotics are going to be used. In addition, director’s usage of items of visual is going to 
be examined within the basis of creative director. The movie Kış Uykusu/Winter Sleep, was 
awarded by the Golden Palm (Palme d’Or) in Cannes Film Festival. The director expresses the 
movie as the one he could minimise his concerns of style in terms of aesthetics of visual. On the 
other hand, when the movie is examined, the firm existence of a dense aesthetic concern and 
a strict rule of dependence on composition is noticeable. Results: Kış Uykusu/Winter Sleep, in 
spite of Nuri Bilge Ceylan’s other movies, is a production with many dialogues. Especially, the 
shot reverse shot technique differs from the mainstream cinema. The shot reverse shot techni-
que used in popular and industrial movies are usually the styles that the speaker is vivid and 
the listener is a bit blur and shot close-up. In this sense, the sharpness is done to the speaker. 
In contrast, in the movie Kış Uykusu/Winter Sleep, Ceylan shoots the resolution and blur in 
accordance to the dominant visual character instead of the speaker. This type of shooting, is an 
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indication of a usage different from the mainstream. Also, the director does not use the close-
up shootings such as big close-up, over shoulder shots throughout the scenes of dialogue a lot. 
Thus, the director aims to minimise even block the possibility of audience’s identification with 
the character in the movie by not sticking to wide shots. Nuri Bilge Ceylan utilises the shots 
that include clear and blurry areas in order to support the meaning in terms of image- meaning 
relation. For example, while the young man is leaving the hotel that Aydin manages, has a little 
conversation with Aydin. Then, he gets on the motorcycle and leaves. The director frames this 
scene within the wide shoot of Aydin’s over shoulder. Aydin looks after the young man with the 
motorcycle for a long time. Meanwhile, the sharpness in the image is in the character Aydin, 
and the motorcyclist is in a blurry state. This shooting technique has strengthened the situation 
for the semantic purpose of expressing the longing for the youth that Aydin lost and will never 
have after that. In Kış Uykusu/Winter Sleep, use of light is important in the process of image 
arrangement and meaning creation. The first part of the movie is a large part of the house, room, 
lobby etc. passing through interior spaces. The characters in the story seem to be limited in the 
outer space. People in the frame are usually located under single-source yellow light, such as 
lamps, lampshades. Many characters in the film are in emotionally troubled. For example: the 
solid and insistent state of Aydin, Nihal’s anger towards Aydin, the psychological states of the 
characters of spiritual exhaustion of the sister of Aydin. Thus, the cold and distant emotional 
structure between the characters is supported in the sense that it points to a diseased condition 
with yellow light sources. In addition, the dark aspects of the characters are emphasised by 
sharp shadows created on their faces through a single source of light. The director met with 
comments in 2002 that the film Uzak/Distant by the critics and academics that emphasize the 
distance between the characters in the film. Similarly, in Winter Sleep, “distance” and “lack of 
communication” stand out as important themes. In the film, the communication between the 
main characters is ofte incomplete or broken. When it is thought that Aydin and Nihal as hus-
band and wife, Aydin and Necla as siblings, it is seen that this coldness especially appears more 
in characters that are related to each other. Ceylan is also trying to describe the distance between 
people semantically with image manipulation. For example, in the middle of the movie, in the 
long dialogue scene of Aydin and Necla, the director places two characters on the extreme ends 
of the frame. Thus, a general wide screen with a wide shooting frame the characters away from 
each other formally on the screen. In addition, the empty space between them is designed to be 
dark and the sensation of coldness and the distance is increased. Conclusions: In conclusion, 
Nuri Bilge Ceylan is one of the most important directors in Turkish cinema. Especially in the 
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international arena with the awards he has, his name is mentioned frequently. Ceylan, who is 
considered among the auteur directors in Turkish cinema after the year 2000, is especially at-
tracted by his way of image editing and cinematographic narration. In this context, the director 
carries the distinctly separated characteristics from the mainstream popular cinema. There are 
a number of unique features in techniques of image editing such as shot reverse shot, clear-blur 
area creation, field of depth used in Kış Uykusu/Winter Sleep.
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Öz: “Kişi Marka” kavramının edebiyat yazarlarına da 
uyarlanabileceği fikrinden yola çıkılarak hazırlanan bu ça-
lışmada, ürün ve hizmetler için sözü edilen “marka ismi”, 
“marka kimliği” gibi bir markayı oluşturan temel bile-
şenlerin, kişisel markalaşma süreciyle ilişkilendirilerek 
edebiyat disiplini içinde tartışılması amaçlanmıştır. Daha 
çok ticaret alanında kullanılan markalaşmanın edebiyat 
sanatında tartışılması her ne kadar zor gibi görünse de bu 
alanda öne çıkan, beğenilen, tanınan ve çok satan yazar-
ların varlığı “edebiyat” ve “marka” kavramlarının birlikte 
tartışılabileceğini düşündürtmektedir. Çalışma, literatürde 
bu kapsamda benzer bir çalışmanın bulunmaması sebe-
biyle ulusal ve uluslararası alanda özgünlük içermektedir. 
Kapsam ve Yöntem: Türk roman yazarlarıyla sınırlı 
tutulan, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada; 
marka, pazarlama ve kişisel markalaşma konularına ilişkin 
yerli ve yabancı literatür incelenmiş ve “belgesel gözlem”  
yaklaşımıyla, çeşitli gazete haberleri ve röportajlardan 
yararlanılmıştır. Sonuç: Çalışmada yazarların da marka 
olabilecekleri varsayımına dayanarak; “marka kişiliği”, 
“marka imajı” gibi kavramların hem yazarlık mesleğinin 
genel geçer kurallarıyla ilişkilendirilebildiği hem de pa-
zarlama disiplininin sınırları içinde ürün/hizmet markalaş-
masına benzer bağlantılar kurularak tartışılabildiği ortaya 
konulmuştur. Türk roman yazarlarının kişisel markalaşma 
süreçlerinin yapı taşlarını oluşturan bileşenlerin kuramsal 
çerçevede yorumlandığı bu çalışmadan elde edilen sonuç-
lar, farklı meslek gruplarındaki kişilere de uyarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Pazarlama, Kişisel Markalaş-
ma, Marka Bileşenleri, Türk Edebiyatı

Abstract: Founded on the idea that “Personal Brand” con-
cept can also be adapted to literary writers, this study aims 
to discuss the essential components that constitute a brand 
such as “brand name”, “brand identity” used for products 
and services, within the context of literature discipline by 
way of forming an association with the personal branding 
process. Even though it may seem difficult to discuss 
branding, which is much more of a trade concept, in the 
context of literary art, presence of prominent, acknowled-
ged, appreciated and best-seller authors make us believe 
the concepts of ‘’literature’’ and ‘’brand’’ can actually be 
discussed together. The study is nationally and internatio-
nally authentic in that no other study similar to it exists in 
the literature. Scope and Method: This study is limited 
to include Turkish novelists only and qualitative research 
method is adopted in the study. Turkish and international 
literature relating to brand, marketing and personal bran-
ding has been reviewed and a variety of newspaper reports 
and interviews were made use of through “documentary 
observation”  approach. Conclusion: Based on the hypot-
hesis that authors too can become brands, it is suggested 
that such concepts as “brand personality”, “brand image” 
can be associated with the universal rules of the profession 
of authorship as well as they can be discussed within the 
confines of marketing discipline by way of building simi-
lar associations to product/service branding. Conclusions 
put forward as a result of this study, which interprets the 
components constituting the core elements of personal 
branding process of Turkish novelists within a theoretical 
framework, can also be tailored for members of different 
occupations.
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GİRİŞ

Pazarlama literatüründe önemli ve kapsamlı 
bir konu başlığı olarak yer alan markalaşma, 
son yıllarda artık sadece ürün ve hizmetler 
için değil kişiler için de önemi giderek ar-
tan bir kavram haline gelmiştir. Bu durumun 
açıklanmasında sadece tanınmak, önemsen-
mek, toplumsal yaşamda daha fazla saygınlık 
kazanmak gibi psikolojik ve sosyolojik fak-
törlerin yanı sıra içinde bulunduğumuz eko-
nomik yapıyı da göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. Nitekim kapitalizmin hemen 
hemen her alanda yarattığı rekabet ortamının 
iş yaşamına da yansıması, 1990’ların sonları-
na doğru kişi marka kavramını gündeme ge-
tirmiştir. Bu doğrultuda, Amerikalı yönetim 
uzmanı Tom Peters’ın 1997 yılında Fast Com-
pany isimli iş dünyası dergisinde yayımlanan 
“The Brand Called You” isimli makalesiyle, 
ürün ve hizmetler için uygulanan markalaşma 
ilke ve uygulamalarının kişiler içinde geçer-
li olabileceği ileri sürülmektedir. Özellikle 
2000’li yıllardan itibaren çağdaş pazarlamada 
ürün (product) kavramı, kişileri de kapsaya-
cak şekilde genişlemiştir. 

Daha çok ticaret alanında kullanılan marka-
laşma kavramının edebiyat sanatında tartı-
şılması her ne kadar zor gibi görünse de bu 
alanda öne çıkan, beğenilen, tanınan ve çok 
satan yazarların varlığı “edebiyat” ve “mar-
ka” kavramlarının birlikte tartışılabileceğini 
düşündürtmektedir. Bu düşüncenin ardında 

yatan temel neden ise, Türkiye’de özellikle 
1980’lerden sonra uygulanan neoliberal po-
litikalar ve tüketim kültürü pratiklerine bağlı 
olarak edebiyat alanında yaşanan değişimler-
dir. Bu değişimin bir sonucu olarak, pazar-
lamanın başlıca öznesi haline gelen yazarlar 
artık sadece yapıtlarının edebi değeri ile değil 
isimlerinin marka değeri ile de değerlendiril-
mektedirler. Nitekim Gündoğdu1, Türkiye’de 
edebiyat pazarını harekete geçiren kâr odaklı 
kapitalist düzende pek çok yazarın star siste-
mine dâhil olduğunu ileri sürmektedir. Ona 
göre Selim İleri,  Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, 
Orhan Pamuk, Latife Tekin, 1970’lerin ve 
80’lerin Türkiyesi’nin star yazarları olarak 
yayın pazarında rekabeti yaşayan edebi şöh-
retlerin ilk temsilcileridirler. Son yıllarda ise 
çok satabilmek, edebiyat piyasasında ayakta 
kalabilmenin ve yükselebilmenin tek koşulu 
haline gelmiştir. Arslanoğlu’nun (2007: 67) 
da belirttiği gibi, bugünün piyasa ekonomisi 
içinde “beğenilme”, “yaşam kalitesini yük-
seltme”, “o alanda baş kalarından ayrıcalıklı 
bir konum elde etme” gibi kültürel ve simge-
sel sermaye birikimlerinin bile maddi kazanç 
kategorisinde bir karşılığı vardır. Örneğin bir 
yazarın ilk romanını basan bir yayınevi aynı 
yazarın ikinci romanını basmak için ilkinin az 
çok duyulmuş ve satan bir roman olması ko-

1 Gündoğdu, C., “Sanatta Star Sistemi”, Varlık Dergisi, 
Temmuz 1984), http://kenanyucel.blogcu.com/
sanatta-star-sistemi-cengiz-gundogdu/4523788, 
Erişim Tarihi: 06.09.2017.
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şulunu aramaktadır. Böylece içsel kapalılık-
larını kıran bugünün entellektüelleri, futbol 
yıldızları ya da pop şarkıcılarıyla özdeşleşen 
ve maddi kazancın en önemli getirisi olan 
“başarılı /mutlu/ meşhur insan” imajını kendi 
bünyelerinde taşır hâle gelmişlerdir.2 Dolayı-
sıyla satışı doğrudan etkileyen “imaj” başta 
olmak üzere, “isim”, “kişilik”, “kimlik” ve 
“konumlandırma”, kişi marka statüsündeki 
bir roman yazarının görsel ve sözel yaratı-
mında etkin rol alan marka bileşenleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

AMAÇ

“Kişi Marka” kavramının edebiyat yazarla-
rına da uyarlanabileceği fikrinden yola çıkı-
larak hazırlanan bu çalışmada, ürün ve hiz-
metler için sözü edilen “marka ismi”, “marka 
imajı”, “marka kimliği” gibi bir markayı oluş-
turan temel bileşenlerin, kişisel markalaşma 
süreciyle ilişkilendirilerek edebiyat disiplini 
içinde tartışılması amaçlanmıştır. Araştırma, 
bu kapsamda benzer bir çalışmanın bulunma-
ması sebebiyle ulusal ve uluslararası alanda 
özgünlük içerdiğinden konuyla ilgili litera-
türün genişletilmesine katkı sağlaması umul-
maktadır. 

2 Türkeş, Ö., “Ünlü Yazarlıktan Pop Starlığa”, 08.01.2004, 
Milliyet İnternet/Kitap. http://www.milliyet.com.
tr/ozel/ kitap/040108/01.html, Erişim Tarihi: 
02.09.2017.

KAPSAM ve SINIRLILIKLAR

Türkiye’de “yazar ve yayıncılığın çıkar gözet-
meyen ve neredeyse kamusal bir faaliyet gibi 
algılandığı uzun yıllar boyunca kitap üretimi, 
satışı ve okuma ile sonlanan tüketimi, eko-
nomi dışı bir alan muamelesi görmüştü(r)” 
(Türkeş, 2002: 220). Bu nedenle özellikle 
son yıllarda popüler edebiyatın kitaplarının/
yazarlarının, çok satma eğilimleri nedeniyle 
yargılanmalarının temel nedeni, pazarlama 
ve satış odaklı olmalarıdır. Türkiye’de edebi-
yatın pazarlamaya konu olması ise özellikle 
edebiyat çevrelerince halen eleştirilen konu-
lar arasındadır.  

Bu doğrultuda, Türk edebiyatında edebi değer 
ile popülerlik ve yüksek satış arasındaki iliş-
ki, araştırma evreninin tamamı (dünya ede-
biyatı)  dikkate alındığında kültürel farklılık 
gösterdiğinden, çalışma ulusal kapsamda ele 
alınmış; marka bileşenlerinin kişisel marka-
laşma sürecindeki rolü ise, edebiyat alanında 
ve yazarlık mesleğinde markalaşma sürecine 
ilişkin veriler sunan Türk roman yazarlarıyla 
sınırlı tutulmuştur.

YÖNTEM

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı ça-
lışmada; marka, pazarlama ve kişisel mar-
kalaşma konularına ilişkin yerli ve yabancı 
literatür incelenmiş ve “belgesel gözlem” 3 

3 Belgesel gözlem  “Bir konuda araştırma yapmaya karar 
veren kişinin hipotezini formüle edebilmek için kendisine 
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yaklaşımıyla, çeşitli gazete haberleri ve rö-
portajlardan yararlanılmıştır. Bu doğrultu-
da, ürün/hizmet markalaşması ile edebiyatta 
markalaşma arasındaki ilişki kuramsal çerçe-
vede tartışılırken, Türk roman yazarlarından 
örnekler verilmiştir. Nitel araştırmalarda, ör-
neklemi derinlemesine araştırabilmek için ör-
neklem grubu küçüktür. Bu nedenle rastgele 
örneklem seçimi yerine, “amaçlı örnekleme” 
tercih edilir (Miles ve Huberman, 1994: 27). 
Bu örnekleme türünde araştırmanın amacına 
uygun kişiler araştırmacının kendi yargısına 
göre seçildiğinden “yargısal örnekleme” ola-
rak da adlandırılmaktadır (Balcı, 2001: 102). 
Bununla birlikte, araştırmada sözü edilen ro-
man yazarlarına ilişkin yapılan bazı yordama-
ların markalaşma sürecindeki benzer yazarlar 
için de genellenebileceği söylenebilir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Son yıllarda markalaşma,  sadece mal ve 
hizmet alanlarında değil “kişiler” düzeyin-
de de giderek önem kazanmaya başlamıştır. 
Hearn’ün (2008: 498) ifade ettiği kişisel mar-
kalaşma üzerine yazılar yazan ve eğitimler 
veren Stedman Graham, Tom Peters ve Peter 
Montoya gibi Amerikalı iş yönetimi ve pazar-
lama uzmanları kişisel markalaşmayı, “eko-
nomik belirsizliğe iletişimsel bir yanıt sağla-

gerekli olan bilgileri toplarken yaptığı gözlem” olarak 
tanımlanmaktadır. 

 ÇELEBİ, N. Prof. Dr.,(2004) Sosyoloji ve Metodoloji 
Yazıları, S. 238, 2004, Anı Yayıncılık, Ankara.

ma iddiasıyla” çalışma hayatında rekabetle 
baş edebilmenin ve başarıya ulaşmanın for-
mülü olarak sunmaktadırlar. Bu doğrultuda 
başarı, sadece belirli yeteneklere ya da mo-
tivasyona sahip olmakla değil, kişinin kendi-
sini gösterişli bir ambalajla sunmasına ve ilgi 
çekme arayışında olmasına bağlanmaktadır. 
Bu gerçekten yola çıkılarak, yazarların da 
marka olabileceği ve ürün ve hizmet mar-
kaları için sözü edilen, “marka ismi”, “mar-
ka kişiliği”, “marka imajı”, “marka konum-
landırma” gibi markalaşma sürecine ilişkin 
kavramların, Türk roman yazarları örneğinde 
edebi alanda da tartışılabileceği düşüncesi, 
bu çalışmanın temel sorunsalıdır.  

KURAMSAL ÇERÇEVE

Kişisel Markalaşma ve Kişi Markanın Te-
mel Bileşenleri

Marka-pazarlama ve ekonomi disiplinlerinin 
oluşturduğu üçgende farklı şekillerde tanım-
lanan kişisel markalaşma; bir kişinin nitelik-
lerini, yeteneklerini ve performansını, çeşitli 
pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde bulu-
narak, simgesel (ün, itibar vb) ve ekonomik 
(maaş/ücret, kâr)  sermayeye dönüştürmesi 
ve bunun sonucunda herkese göre bir “fark” 
ve “değer” yaratması olarak tanımlanabilir. 
Nitekim “insanlar kendi markalarını tasarla-
yarak yönetebilirler, yani kendileri ile ilgili 
olarak başkalarına iletecekleri algıyı yönete-
bilirler. Amaçlarını yerine getirmeleri ne yar-
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dımcı olacağı düşüncesiyle, kendilerini yara-
tıcı bir kişilik olarak ya da sıkı biri veya ilgili 
bir insan gibi tanıt mak isteyebilirler” (Kotler, 
2006:183).  

Pazarlama bakış açısıyla “tanınan” ve “ilk 
akla gelen”4 olma özelliğini taşıyan marka, 
özünde tüketici zihninde yaratılan bir değer-
ler sistemi ve çağrışımlar toplamıdır. Ürün 
ve hizmet markalarını oluştururken, “kim-
lik”, “kişilik” gibi insana özgü unsurlardan 
yararlanılması ise, bu kavramların kişi mar-
kalara uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu 
bağlamda, kişi marka yaratma süreci,  marka 
literatünde yer alan ve bir markayı marka ya-
pan temel bileşenlerle ilişkilendirilerek açık-
lanabilir. Bu çalışmada ele alınan bileşenler 
şunlardır:

 Marka İsmi 

 Marka Kişiliği

 Marka Kimliği

 Marka İmajı

 Marka Konumlandırma

4 Kişisel markalaşmanın gücü üzerine yazan 
Landy Chase, markanın hatırlanma boyutuyla 
ilişkilendirilebilecek olan “Akla İlk Gelmenin 
Farkındalığı” (TOMA) kavramını ileri sürmüştür. 
TOMA, kişi markanın etki alanındaki kişiler 
tarafından ne derece ciddiye alındığını ve 
kişi markaya verilen önemin düzeyini temsil 
etmektedir. CHASE, L., (2011), “The Power of 
Personal Branding”, P. 8-9.

Marka Bileşenleri Bağlamında Yazarlık 

Marka (Yazar) İsmi: 

Tüketimin ve pazarlamanın temel aracı olan 
marka, kişi adları dâhil kelimelerden, şekil-
lerden, sayılardan ya da harflerden oluşabil-
mektedir. Dolayısıyla, “logo” sözcüğü ile de 
kavramsallaştırılabilen ve biçimsel olarak 
farklılaşan marka, özünde ayırt ediciliği sağ-
lamaktadır.  Kişiler çoğunlukla isimleriyle 
markalaşmaktadırlar ve tıpkı diğer marka tür-
lerinde olduğu gibi, ismin ayırt ediciliği ile 
logo ve imza gibi simgesel gücü destekleye-
cek görsel unsurların varlığı kişi markalarda 
da önem taşımaktadır. İmza, semboller ve 
logolar gibi, kişi adını tamamlayan ve özgün-
lüğü yansıtan görsel unsurlardan biridir. Ünlü 
kişilerin imzalarını logo olarak değerlendiren 
Pringle (2008: 204), imzanın, tarih boyunca 
ismin sahiplik işlevini üstlendiğini ve sıradan 
bir kağıt parçasına ya da taşa değer kattığını 
ileri sürmektedir. 

Tüketicinin zihninde anlam yaratan, ürünü ya 
da hizmeti vereni tanıtan şey marka ismi ve 
çağrışımlarıdır (Ries ve Ries, 2006: 45). Ör-
neğin Ava Gardner (aktris), Frida Kahlo (res-
sam) Daphne De Maurier (yazar) gibi isimle-
rin her biri ayrı bir duyguyu, anıyı çağrıştır-
makta ve hayranları başta olmak üzere birçok 
insanı olumlu yönde etkilemektedir (Pring-
le, 2008: 53). Dolayısıyla ismin, hedef kitle 
(kullanıcı, okuyucu vb.) üzerindeki duygusal 
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bağ oluşumuna yönelik etkisi (Çavuşoğlu, 
2011: 4), kişi markalarda da görülebilir. Bu 
nedenle marka ismi, her zaman müşterinin 
(hedef kitlenin) görebileceği yere, yani man-
şete konulmalıdır (Fox, 1997: 53). Nitekim 
pazarlamada tutundurma çalışmaları, tıpkı 
ürün markalarında olduğu gibi, marka ismi 
üzerinden inşa edilmekte ve markalaşmış ki-
şilerin isimleri kendilerine rekabet üstünlüğü 
sağlamaktadır.

Yazar (marka) ismi ise, edebî kimliğin önem-
li bir parçasıdır. İsim, belirli bir tanınmışlı-
ğa ulaştığında, yazarın sonraki yapıtları için 
“promosyon değeri” yaratmakta ve böylece 
yükselen satış oranları ve olumlu izlenimler, 
yazarın ismini, diğer ürün ve hizmet marka-
larında olduğu gibi, kalite kavramını çağrıştı-
ran bir marka adına dönüştürmektedir. Wer-
nick (1996, 164-167), kültürel alanda, tıpkı 
sıradan tüketim mallarında olduğu gibi, pro-
mosyon öznesi olarak belirli kimlik özellikle-
riyle kuşatılan marka isimlerinin iki nedenle 
farklılaştığına dikkat çekmektedir. 

Birincisi, sıradan tüketim mallarının reklam-
lar aracığıyla kendi üreticisine de belirli bir 
imaj kazandırması beklenirken, yayınevi ya 
da plak kuruluşu gibi bir kültürel girişimin 
ismi altında yaratılan imaj, tipik olarak “ken-
di kendini besleyen” bir imaj olmakta, yani o 
girişim altında üretilen ürünlerin türleri, üre-
tim ve pazarlama yaklaşımlarına dair hedef 
kitle nezdinde ipuçları taşımaktadır. Burada 

sabun köpüğü kıvamında “Beyaz Dizi” kitap-
ları yayımlayan Gelişim Yayınları örneğinde 
görülebileceği gibi bir yayınevi için “kendi 
bayrağı altında havalanan me talar kümesi-
nin (ya da alt-kümesinin) ilettiklerinden olu-
şan katla malı bir fonksiyon(dan)” (Wernick, 
1996: 164) söz edilmektedir. 

İkinci olarak, diğer ürünlerde üretimi yapan 
kuruluş ile reklamı yapılan ürün olmak üze-
re sadece iki marka ismi söz konusu iken, is-
ter bir film isterse bir roman olsun kültürel 
metalarda üretici/ürün isimlerinin yanı sıra 
yaratıcıların, oyuncuların ve kurgudaki baş 
karakterlerin isimlerinden oluşan çok çeşitli 
markalar yaratılabilmektedir (Wernick, 1996: 
165). Dolayısıyla edebiyat alanında, yazar 
ve yayıncı isimleri ya da roman karakterle-
ri, promosyonu yapılan ve birbirlerinin pro-
mosyon değerini etkileyen birer marka ya 
da Wernick’in deyimiyle “promosyon özne-
leri” olabilmektedirler. Ayrıca kapitalistler 
(örneğin pazarlama iletişimine ağırlık veren 
yayınevleri), ünlendirdikleri yaratıcıların 
(örneğin roman yazarlarının) ya da bunların 
eserlerinin promosyon değerini yükseltmeye 
çalışırlarken, kendi çıkarlarına uygun olarak, 
yıldız (star) olma statülerini de pekiştirmek-
tedirler. Örneğin Disney’in Mickey Mouse’u, 
yayımlandıkları şirketlerin logoları olmuşlar-
dır (Wernick, 1996: 167). Bu bağlamda yıldız 
(star) statüsüne ulaşmış bir yazarın ismi, aynı 
zamanda çalıştığı yayınevinin promosyon de-
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ğerini artırıcı bir işleve de sahip olabilmek-
tedir. 

Sanat ve edebiyat alanında kişilerin isimleri-
ni değiştirmeleri ise, daha kısa ya da kulağa 
daha hoş gelen bir isimle ün yapma ya da yeni 
bir isimle kendini yeniden yaratma isteğine 
bağlanabilir. Türk edebiyat alanında da ismi-
ni değiştiren ya da takma ad kullanan pek çok 
şair ve yazar vardır. Örneğin Orhan Kemal’in 
gerçek adı Mehmet Reşit Öğütçü, Yahya Ke-
mal Beyatlı’nınki ise Ahmet Agah’dır. Kari-
yerinin başlangıcında soyadı olarak annesi 
Şafak Atayman’ın adını kullanmayı seçen 
yazar Elif Şafak ise marka olarak da tescil et-
tirdiği “Elif Şafak”5 ismiyle tanınma ve iler-
leme isteğini şu sözleriyle ifade etmektedir:

 “18 yaşında öykülerimi yayınlatmaya baş-
ladığımda, kendimi yeniden isimlendirmek 
istedim. O dönem bilmiyordum ama 19. ve 
20. yüzyılda pek çok kadın yazar meğer bunu 
yapmış. Epey bir isim düşündüm kendime. 
Sonra o kadar da uzağa gitmemeye karar ver-
dim, zaten Şafak’ın kelime anlamını da sevi-
yorum. Ama esas dürtüm, kendimi yeniden 
yaratmak ve adlandırmaktı... Aslında ismimi-
zi, yaşamadan bilmiyoruz, yaşadıkça geliyor. 
O yüzden doğuştan bize verilen ismin yanı 

5 Türk Patent Enstitüsü internet sitesi üzerinden 
yapılan marka araştırması sonucuna göre Elif Şafak 
ismi 03.08.2009 tarihi itibariyle marka olarak tescil 
edilmiş ve koruma altına alınmıştır. http://online.
tpe.gov.tr/trademark/servlet/TMSearchServlet, 
Erişim:10.09.2017.

sıra istiyorum ki, başka başka isimlerimiz ol-
sun, biz o isimleri kazanalım, hak edelim” 6

Marka (Yazar) Kişiliği: 

İnsanın özellikle tutum, davranış ve alış-
kanlıklarında kendini gösteren ve o kimseye 
özgü ruhsal özellikler bütünü olarak ifade 
edilen kişilik; marka ve tüketici arasındaki 
duygusal bağın ve iletişimin önem kazan-
masıyla birlikte, markalara transfer edilmiş 
ve “marka kişiliği” olarak kavramsallaştırıl-
mıştır (Aaker, 1997; Çavuşoğlu, 2011; Tosun, 
2010).  Bu doğrultuda marka kişiliğini insana 
özgü kişilik yapılanmasıyla bağlantılandı-
rarak açıklayan Lindstrom’a göre “insanlar 
kendi bireysel kişiliklerini nasıl tasarlarsa, 
markayı da öyle tasarlamak gerekir. Ve insan 
ilişkileri nasıl geniş bir ruh hali ve tutumlar 
yelpazesinden oluşuyorsa, markanın da öyle 
olması gerekir. Ve yine, kişilikler nasıl baş-
kalarıyla zamana, yere ve koşullara göre bir 
diyaloğa girerse, markanın da öyle yapması 
gerekir” (Lindstrom, 2006: 138). Bu bağlam-
da kişilik, hem kendini ifade edebilmede hem 
de hedef kitleyle iletişim kurabilme ve bu 
iletişimi güçlendirebilme sürecinde önemli 
bir yer tutmaktadır. Nitekim sevilen yazarla-
rın kişilikleri, ilgi alanları, seçimleri, yaşam 

6 Arman, A., Hürriyet Gazetesi, “Çocukları da 
alıp İngiltere’ye roman yazmaya gidiyorum”, 
05.09.2010

 http://www.hurriyet.com.tr/cocuklari-da-alip-
ingiltere-ye-roman-yazmaya-gidiyorum-15712108 
Erişim tarihi: 10.09.2017.
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tarzları, okuyucuların çoğunlukla merak et-
tikleri ve ilgi duydukları konular arasındadır. 
Örneğin Türk roman yazarı Buket Uzuner’in 
kendisiyle yapılan bir röportajda7 gözlükleri, 
ojeleri, şalları ile turkuaz rengi denince akla 
ilk gelen yazar olduğu ve bu rengin yazarın 
kişiliğini ve yaşama sevincini yansıttığı be-
lirtilmektedir.  

İnsanın kişiliğini şekillendirmesini “mu-
azzam ve az bulunur bir sanat” olarak nite-
lendiren Nietzsche’ye göre bu sanat “kendi 
doğalarının bütün güç ve zaaflarını tahkik 
edip, sonra da bunların hepsini, her biri sanat 
ve sağduyu gibi görünecek, zaaflar bile göze 
hoş gelecek şekilde, sanatsal bir plana otur-
tanlarca icra edilir” (Akt. Kern, 2008: 429). 
Yaratıcı olmanın üstünlüklerine haiz kültürel 
yaratıcıların çılgınlıkları, mutsuzlukları, mis-
tik tutkuları, zihinsel problemleri ile “normal 
dışı” ya da “uyumsuz” özellikler sergilemele-
ri (Akatlı, 2010: 117; Osho, 2010: 68; Şafak, 
2009: 55) ve özellikle büyük romancıların 
“bir deha”, “insanüstü bir varlık” olarak ni-
telendirilmeleri (Grillet, 1981: 30) ise yaygın 
bir anlayıştır. Bu anlayış sosyolojik bağlam-
da, yazarların toplumun diğer fertlerinden 
“üstünlükleri” ya da “sıra dışılıklarıyla” ay-
rışmalarının da temel göstergelerindendir. 
Özellikle müzik, sinema, tiyatro gibi kültü-
rel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren ve 

7 Hürriyet Pazar Keyif, “26 Dakikada Buket 
Uzuner”, 17.02.2013, S.6.

Sennett’in “hakim kişilik” olarak adlandırdı-
ğı benzersiz, sıra dışı ve şaşırtıcı kişiliklerin, 
“kamusal alana nüfuz edebilmelerinin formü-
lü; ifade edebilmek ve olağanüstü yetenekli 
olmak” (Sennett, 2002: 260-268) olarak açık-
lanabilir. Bu noktada yazar Elif Şafak,  Türk 
edebiyat okurunun nezdinde “kabul gören” 
yazar algısının,  “ciddi” ve “melankolik” ki-
şilik yapısına dair çağrışımlar içerdiğini şu 
sözleriyle ifade etmektedir: 

“Bizde geçer akçe, her daim ağır olmak, ağır 
görünmektir. Keza sadece siyaset değil, ede-
biyat ve sanat söz konusu olduğunda da ya-
ratıcılık süreciyle illaki ciddiyeti, hâkimiyeti, 
melankoliyi özdeşleştiririz. Bir yazar ne ka-
dar melankolik ve ‘bunalım’ görünürse, o 
kadar ciddiye alınır, saygı uyandırır. Manik 
halleri tasvip etmez, rahatlığı beğenmeyiz” 
(Şafak, 2011: 210).

Marka (Yazar) Kimliği: 

Aralarında isim, logo, imza gibi temel un-
surların yer aldığı kimlik, tanımı gereği bir 
insanın kim olduğu, hangi özellikleri taşıdı-
ğı  vb. konularda ipucu veren bir kavramdır. 
Sennett (2002: 148) kimliği, Erik Erikson’un 
tanımıyla “insanın olmak istediği şey ile dün-
yanın olmasına izin verdiği şeyin buluşma 
noktası” olarak ifade etmekte ve kimliğin 
oluşumunda istek ya da koşulların tek başı-
na belirleyici olmadığını savunmaktadır. Bu 
bağlamda kimlik ona göre “koşullar ile arzu-
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ların kesişmesiyle oluşmuş bir ortamda kişi-
nin tuttuğu yer(dir)” ve bu tanım da kişinin 
toplum içindeki konumuyla yakından ilişkili 
görünmektedir. 

Sennett’in kimlik tanımından yola çıkarak 
pazarlamayı, insanın olmak istediği yere 
ulaşmasına yardımcı olan bir disiplin olarak 
ele aldığımızda, özellikle pazarlama koşul-
ları altında yaratılan kimliklerin markalaş-
ma sürecinde belirleyici olduğu söylenebilir. 
Nitekim Bauman (2011: 111, 188-189) diğer 
şeyler gibi insanın da küreselleşme ve birey-
selleşmeyle birlikte birden fazla ve üst üste 
inşa edilmekten ziyade “yeni başlangıçlar”, 
sökülüp yeniden birleştirilebilen deneyim-
lerden oluşan, kısacası bölünebilen ya da “si-
linip yeniden yazılabilen”  bir kimliğe sahip 
olduğunu ve artık kalıtsal olarak “edinilmiş 
kimlik” ten çok, “kimlik edinme”nin, yani 
“yeni “kimlik arayışlarının” söz konusu oldu-
ğunu ileri sürmektedir. Hatta içinde yaşadı-
ğımız gösteri toplumunda8 bir insanın geçmi-
şini baştan sona yeniden yazıp, onu yeniden 
yaratmak mümkündür (Debord, 2012: 180). 
Kimliğin ve biyografilerin bu şekilde yeniden 
oluşturulabilir bir yapıya dönüşmesi, insanla-
rın da kendileri için, markalaşma süreçlerini 

8 Gösteri Toplumu, Guy Debord’un ilk baskısı 1967 
yılında yayımlanan toplumsal eleştiri kitabı Gösteri 
Toplumu’nda “kapitalizmle şekillenen tüketim 
ilişkilerinin ülke ve ideoloji ayırt etmeksizin 
bir gösteri biçimi yarattığı ve bu durumun 
kaçınılmaz olarak dünyanın tek bir pazar oluşuyla 
sonuçlanacağı” tezine dayanan bir kavramdır. 

etkileyecek yeni kimlikler yaratabileceklerini 
düşündürtmektedir.

Markaya ilişkin bilimsel çalışmalar ince-
lendiğinde (Ateşoğlu: 2003; Aaker, 2009; 
Labrecque vd., 2010) kimlik, daha çok “ko-
numlandırma” ve “iletişim” kavramları ile 
birlikte açıklanmaktadır. Örneğin Ateşoğlu 
(2003: 45), tıpkı bir insanın konumunu be-
lirlerken kimliğindeki bir veya birkaç unsuru 
ön plana çıkararak iletişimde bulunması gibi, 
marka konumu belirlenirken de bu kimliğin 
özünü oluşturan unsurların ön plana çıkarıla-
rak marka iletişimi yapıldığını belirtmektedir. 
Gerçekten de “her bütünsel markanın kendi 
kimliği vardır; bu onun her mesajında, biçim, 
sembol, ritüel ve geleneğinde dile gelen bir 
kimliktir” (Lindstrom, 2006: 15).  

Bir yazarın yeni mesleki kimlikler edinmesi, 
örneğin Enis Batur gibi bir şair ve yazarın 
aynı zamanda yayınevi yöneticiliği yapma-
sı, marka genişlemesinin yazınsal alanda da 
mümkün olabileceğini akla getirmektedir.  
Sözgelimi Tuna Kiremitçi, “yazar” kimliğini 
“şarkı sözü yazarı”, “şarkıcı”, “köşe yazarı” 
gibi kimlik özellikleriyle genişleten yazarla-
rımızdan biridir. Kadın, anne ve şarkı sözü 
yazarlığının yanı sıra yazar kimliğini ön plan-
da tutan Elif Şafak ise Pink Floyd grubunun 
solisti Roger Waters’la bir gazeteci gibi yap-
tığı söyleşide yazar kimliğine şu sözleriyle 
vurgu yapmaktadır: “Ben gazeteci değil ya-
zarım. Ve büyük hayranınızım. O yüzden size 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 418 K: 469
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

332

gazeteci soruları sormayacağım. Hayatta ve 
sanattaki bazı temel kavramlar üzerinde soh-
bet edelim istiyorum.”9  

Cinsiyet kültürü içerisinde kadın-erkek kim-
liği bağlamında ele alındığında ise, edebiyat 
gibi yüksek yaratım gücünün ön planda ol-
duğu bir alanda bile, cinsiyete dayalı marji-
nal kimlik özellikleri yazınsal performansın 
gerisinde kalabileceği gibi önüne de geçe-
bilmektedir. Yunanistan’ın önde gelen ve bir 
travesti olarak toplumda marjinal bir konum 
sergileyen tanınmış romancılarından Kostas 
Tahtsis’in yazılarının kamusal söylem olarak 
toplum içinde merkezi bir yere oturtuldu-
ğu (Jusdanis, 1998: 201) belirtilirken, Oscar 
Wilde’ın eşcinselliğinden dolayı yargıla-
narak edebi kariyerinin sona ermesi (Kern, 
2008: 267) bu iki karşıt duruma örnek olarak 
gösterilebilir.

Marka (Yazar) İmajı:

Tüketim toplumuyla birlikte ortaya çıkan 
imaj endüstrisi imaj kavramının pek çok araş-
tırmacı tarafından (Ak, 2011; Yazıcı, 1997; 
Yıldız, 2002) kuramsal düzeyde “gerçeğin 
yeniden üretimi” olarak da kabul edilen an-
lamını güçlendirmekte; bu üretim sürecinde 
ise “neyin görüntülenecek kadar değerli ve 
önemli olduğu” (Yıldız, 2002: 21) sorusu 
gündeme gelmektedir. Bu nedenle Ak (2011: 

9 Hürriyet Pazar Eki, “Londra’da Büyük Buluşma 
Elif Şafak & Roger Waters”, 26.05.2013, S.8-9.

295), imaj yoluyla çekici hale getirilmiş ya da 
“ambalajlanmış gerçeklik” olarak da değer-
lendirilebilecek marka imajı tanımını, hedef-
lenen kitlelere, önceden belirlenen bir strateji 
ve konsept doğrultusunda planlı mesajlar ver-
meye ve yaymaya dayandırmaktadır. 

Sosyal psikolog Albert Mehrabian’ın 
(Sampson’dan akt.Canoğlu, 2008: 11) yaptı-
ğı araştırmaya göre, bir insana ilişkin ilk iz-
lenimin yüzde 55’ini görünüş, yüzde 38’ini 
konuşma ve ses tonu, yüzde 7’sini ise söyle-
diği şey, yani içerik oluşturmaktadır. Dola-
yısıyla her türlü fiziksel, düşünsel, ruhsal ve 
deneyimsel özelliklerle o insana özgü değer, 
tutum ve davranışlara ilişkin algı ya da çağ-
rışımlar toplamı olarak da ifade edilebilecek 
olan, görünenin yanında görünmeyeni de işa-
ret eden imaj kavramında “görünüş” bileşe-
ninin ağırlıklı etkisi, sosyal bilimcilerin ve 
marka uzmanlarının çalışmalarında kendini 
göstermektedir.

Kişinin ana dili ise konuşma, yazma ve dü-
şünme başta olmak üzere tüm iletişim faali-
yetlerini, özellikle de iletilen mesajlarla pa-
zarlama sürecini etkilemekte; dolayısıyla in-
sanlar üzerinde yaratılan algının niteliğini be-
lirlemektedir. Dilin kişinin en değerli varlığı 
olduğunu vurgulayan Akatlı’ya göre (2010; 
169-173) dil, düşüncenin çerçevesini oluştu-
rup ona şekil verirken, anlamın üretilmesinin 
ve aktarılmasının, kısacası ilişki ve iletişim 
kurmanın da en temel aracı olmaktadır. Bu 
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noktada marka ve pazarlama uzmanlarından 
Harry Beckwith (2011: 180-181) kişilerin 
pazarlanmasında kelimelerin önemine dikkat 
çeker. Yerçekimi gücüyle tamamen yok olup 
giden nesnelere kara delik ismini koyan fizik-
çiyi (John A. Wheeler) örnek gösteren Beck-
with, tek bir sözcük ve benzetmeyle kişinin 
benzersizliğini ortaya koyabileceğini ileri 
sürmektedir. Ona göre “bazı sözler boş bir 
tutam kelime iken, bazıları savaş başlığı gi-
bidir.” Gerçekten de basmakalıp içeriklerden 
arındırılmış sözcük veya cümleler insanlarda 
ilgi uyandırabilmekte ve son yıllarda özel-
likle sosyal medya başta olmak üzere farklı 
iletişim kanallarından paylaşılarak o kişinin 
isminin ağızdan ağıza yayılmasını sağlaya-
bilmektedir. Nitekim marka imajının pazar-
lamaya ilişkin çalışmalardaki önemi, tüketici 
zihninde yarattığı çağrışımlar nedeniyle sa-
tışlar üzerindeki olumlu etkisinden kaynak-
lanmaktadır. 

Bununla birlikte, son yıllarda tıpkı oyuncu-
ların, film ya da dizilerinin yayımlanmasıyla 
birlikte, özellikle medya üzerinden “görünür” 
olmaya başlamaları gibi, yazarlar da yapıtla-
rının basılmasıyla birlikte kamusal bir figü-
re dönüşmektedirler. Görünürlükle birlikte 
önem kazanan imaj, medyanın dikkatini çe-
kerek, kişi markanın kamu nezdinde yücel-
tilmesini sağlayabilmektedir. Örneğin yazar 
Elif Şafak, Ustam ve Ben romanı yayımlandı-

ğında “yeni romana yeni imaj”10 başlığıyla ta-
nıtılmakta, açık saçları ve farklı saç rengiyle 
dikkat çekmektedir. Yazarın gümüş takı me-
rakı ise hakkında yapılan tez çalışmalarında 
(Tural, 2006: 5) ve röportajlarında11 değinilen 
bir konudur. Wernick’in belirttiği gibi “yük-
sek mevkiye ulaşmanın değişmez koşulla-
rından birisi, bireylerin, öncelikle kendilerini 
görsel açıdan sunuşlarının ayrıntılarında, öz-
lemini çektikleri rollerde inandırıcı biçimde 
görünme yetenekleri olmuştur” (Wernick’ten 
akt.Yıldız, 2013: 220).

Diğer taraftan, “Beyaz Saray’ın en önemli po-
litik stratejistlerinden David Gergen’e (2008: 
48) göre kuşkusuz yeni lider kendini açmayla 
kapama arasındaki zor dengeyi tutturabilme-
lidir. Bu dengeyi korumak, oluşturulmak is-
tenen imajla, ‘liderlerin özel yaşamlarını bil-
mek isteyen’ (Newman, 1999: 22) kalabalık-
ların talebi arasındaki ilişkiyi yönetmeyi ge-
rektirir” (Yıldız, 2013: 221). İmaj kavramına 
ilişkin olarak liderler için yapılan bu tespitin 
yazarlar için de geçerli olduğu söylenebilir. 

10 Hürriyet Pazar, “Aşk’a gelince...bak, orada 
acemiyim!”, Ayşe Arman, 15.12.2013, S.10-11

11 “En çok gümüş takı severim, altından hiç 
hoşlanmam. Bir de taşları severim. Kehribar ve 
lapis lazuli’ye bayılıyorum. Sevmediğim bir renk 
var: Beyaz. Gardrobumda beyaz bir kıyafet ya da 
gömlek bulamazsınız. Beyaz sevmem, gelinlik de 
sevmem haliyle. Sevdiğim üç renk var: Mor, siyah 
ve sarı. Bunlardan oluşan nesnelere düşkünüm.” 

 Elle Dergisi, “Elif Şafak’la Şemspare’yi Aramak”, 
02.08.2012,http://www.elifsafak.com.tr/images/
yazilanlar/2012/08.02/index.html,  Haziran 2006, 
Erişim Tarihi: 10.09.2017.
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Nitekim Elif Şafak, okuyucularıyla sosyal 
medya üzerinden kurduğu ilişkide dengeli 
olma çabasını “Sosyal medyada kişisel şeyler 
hiç yazmam; o şahsi, özel paylaşımları sev-
miyorum. Bir denge var gözettiğim”12 sözle-
riyle ifade etmektedir.

Marka (Yazar) Konumlandırma: 

Markanın ayırt ediciliğini kuvvetlendiren bi-
leşenlerden bir diğeri de konumlandırmadır. 
Konumlandırma kısaca bir markanın hedef 
kitle nezdinde “önemli ve ayrıcalıklı özellik-
lerine göre tanımlanması(dır)” (Kotler’den 
akt.Tosun, 2010: 33). Kimliği ve kişiliği ile 
aslında herkes gündelik yaşamda bir yere (ko-
numa) sahiptir; ancak kişinin istediği imajla 
hedeflediği noktaya gelebilmesi, tıpkı ürün 
markalarında olduğu gibi, “konumlandırma” 
ile mümkün olabilir. İmaj, kimlik, kişilik ve 
iletişim kavramlarıyla yakından bağlantılı 
olarak nitelendirilebilecek “konumlandır-
ma”; kişisel markalaşma bağlamında, bireyin 
nasıl biri olduğu, ne yaptığı gibi imaj, kimlik 
ve kişiliğine dair bilgiler ile hedeflediği kit-
leye sunduğu değer önerisinin, farklılık ve 
farkındalık yaratacak şekilde hatırlanmasını 
sağlayan iletişimsel bir stratejidir. Ürün mar-
kalarına benzer şekilde doğru bir konumlan-
dırma için dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta ise “kişiye rekabet üstünlüğü kazandı-

12 Marketing Türkiye, “Yazarlık Yalnızlıktan 
Beslenir”, Pınar Akbıyık Yıldız, 15.08.2011, S.77-
79.

racak ayırt edici bir özelliğe sarılmak(tır)” 
(Beckwith, 2011: 107).

Edebiyat açısından değerlendirildiğinde ise, 
belirli bir toplumda yazar olarak kendine yer 
edinmek isteyen bir kişinin, her şeyden önce 
Bourdieu’nun deyimiyle “alanın yapılan-
mış gerekleri altında” örneğin kendine belli 
bir yazın türü ya da estetik konum seçerek, 
beslendiği kültür ve egemen sosyal ilişkile-
ri dikkate alarak, yani belirli bir konum, algı 
ve değerlendirme kategorileri içinde yazma-
sı ve toplum tarafından bu konum dahilinde 
benimsenmesi (Aydın, 2009: 361-363; Bour-
dieu, 2006: 66; Eagleton, 1990: 142; Günay, 
2008: 7; Öz, 2007: 8) gerekmektedir. Zira 
yazarın ya da sanatçının “kendini konumlan-
dırmaması, ayrıştırmaması ve bunu da her tür 
ayrışma arayışının dışında yapmaması müm-
kün değildir” (Bourdieu, 2006: 66). Dolayı-
sıyla hem yazar hem de belirli bir ifade ediliş 
biçimine sahip olan yapıt, tıpkı ürün marka-
ları gibi ancak belirli bir konum dahilinde var 
olabilmekte ve okur-yazar-yapıt üçgeninde 
cereyan eden iletişim süreci bu konum çerçe-
vesinde gerçekleşebilmektedir. Örneğin Or-
han Pamuk’un konumu “bilindik, ilkel ya da 
modern, oryantilist bakış açısı” (Öz, 2007: 9) 
ile açıklanırken, Nazlı Eray fantastik öyküler 
kurgulayan batıl inançlı bir roman yazarı ola-
rak konumlandırılabilir. 

Bir markanın geldiği ülkeye ya da menşeine 
işaret eden ifadeler ise, marka ismiyle birlikte 
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kullanıldığında (örneğin Nikon’un Japonya 
ile) markanın kaynağına ilişkin çağrışımlar 
marka algısını etkileyebilmektedir. Bu durum 
kişi markalar için de geçerlidir. Örneğin şair 
ve yazar Goethe, isminin önüne ülkesinin ek-
lenmesiyle “Alman yazar Goethe” ifadesiyle 
anılabilmektedir. Çünkü sanatçı belli bir top-
lumda, belli bir kültür çerçevesinde ve o kül-
türe egemen olan sosyal ilişkiler içinde sana-
tını ifade etmektedir (İnalcık’tan akt. Aydın, 
2009: 363). Bu durumda, tanınmışlık ulusal 
sınırları aştığında ülke ya da bölge imajının 
yazar imajını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebileceğini ve böylece okuyucunun 
yazar/yapıt tercihlerinde ve tutumunda be-
lirleyici olabileceğini söylemek mümkündür. 
Diğer taraftan “bazı markalar kültürel ülke 
kaynaklarını kullanmak istemezler. Sahip ol-
dukları ülke kültürünün oluşturmak istedik-
leri çağrışımları yaratmaktan yoksun olması 
durumunda markalar bu yola başvururlar…
Kimi markalar ise herhangi bir ülke kültürü-
nü kendine kaynak olarak almaz ve ülke kül-
türünden bağımsız değerlerin sentezini barın-
dırmayı hedeflerler” (Tosun, 2010: 73). 

Bir yazar olarak kendini herhangi bir edebi 
akım ya da kategori içine dahil etmekten ka-
çınan yazarlarımızdan Elif Şafak, evrensel 
romancılığa dikkat çekerek bu konudaki gö-
rüşünü şu sözleriyle açıklamaktadır: 

“Edebiyatçı tam da ‘kimlikler edebiyatı’ tu-
zağından, ‘bir kültürü temsil ediyorum’ zan-

nından uzak durmalıdır. Edebiyatçılık hem 
‘ben’ hem ‘başkası’ olabilmek demektir, hem 
buralı hem hiç-bir-yer’li. Ben hem Türk ro-
mancısıyım, hem her yerde yabancı” (Akt. 
Çakır, 2007: 23) 

Bu noktada Türkiye’yi Doğu-Batı arasında 
sıkışmış, her iki tarafa da ait olmayan, “araf-
ta/eşikte” gören yazar, kendini de bu eşikte 
konumlandırmakta ve bu eşik noktasından 
beslendiğini dile getirmektedir.13

Son olarak, yazarlıkta edebi konum, tanın-
mışlık düzeyi anlamında da değişebilmekte, 
örneğin tanınmış marka olabilmek pazarlama 
stratejilerine bağlı konumlandırma çalışma-
larıyla mümkün görünmektedir. Sözgelimi 
yayınevleri tarafından yürütülen reklam ça-
lışmalarında yüksek baskı adetlerine yapılan 
vurgu, yazarının da “çok satan” bir yazar ola-
rak konumlandırıldığının bir göstergesidir. 
Öte yandan sadece Türkiye’de değil, kapita-
lizmin hüküm sürdüğü tüm ülkelerde, yazar-
ların da edebi üretim biçimlerini ister istemez 
değişen yayıncılık politikalarıyla ve okuma 
(tüketim) alışkanlıklarıyla uyumlu hale ge-
tirdikleri ve çok daha geniş bir okuyucu kit-
lesine yönelik yazarak, edebi alanda “çok 
satan” (best-seller) yazar konumunu hedefle-
dikleri söylenebilir. Nitekim yazarların hangi 

13 htt p : / / w w w. e l i f s a f a k . u s / r o p o r t a j l a r.
asp?islem=roportaj&id=49 , “Romanda son nokta 
yoktur”, Yeni Şafak, 13.03.2002, Erişim Tarihi: 
15.09.2017. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 418 K: 469
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

336

siyasal görüşe sahip olurlarsa olsunlar hem 
Türkiye’de hem de uluslararası alanda “başa-
rılı” olabilmelerinin ön koşulu serbest piyasa 
koşullarını dikkate almalarıdır (Bali’den akt. 
Ateş, 2007: 95). 

SONUÇ 

Bugünkü anlamıyla edebiyat,  pazarlama ve 
iletişim disiplinlerini içine alan, sınırları ge-
nişletilmiş bir kavram olarak karşımıza çık-
maktadır. Örneğin kültür endüstrisinin en 
yaygın çıktılarından olan kitaplar, tıpkı diğer 
ürünler gibi tasarlanmakta, diğer bir deyişle 
okuyucunun ilgisini çekecek bir ambalajla 
sunulmaktadır. Ayrıca bu endüstride sadece 
kitapların değil yazarların da, film yıldız-
ları ya da pop şarkıcıları gibi pazarlamaya 
elverişli cazibe kaynakları haline getirildiği 
görülmektedir.  Dolayısıyla, artı değer üret-
menin temel amaç olduğu kapitalist üretim 
biçiminin edebiyat alanındaki yansımaları, 
“kişisel markalaşma” kavramını bu alanda da 
tartışılabilir kılmaktadır. 

Öte yandan pazarlama bakış açısıyla kişi, 
kendisiyle aynı işi yapan meslektaşlarına 
göre yarattığı fark ve işine kattığı katma de-
ğer ile ayırt edicilik kazanmaktadır. Bir mar-
kanın ayırt ediciliği ise; isminin ve görsel 
unsurlarının, kimliğinin, kişiliğinin, imajının 
ve pazardaki konumlandırmasının, kısacası 
marka bileşenlerinin iyi tasarlanmasına bağ-
lı olmakta, tüm bunların bileşimi ise marka 

değerini oluşturmaktadır. Bu noktada marka 
(yazar) adı, marka (yazar) kimliği, marka 
(yazar) kişiliği, marka (yazar) imajı ve marka 
(yazar) konumlandırması bir yazarın okuyu-
cular üzerinde, hatta kitap okuma alışkanlığı 
olmayanlarda bile farkındalık yaratarak mar-
kalaşmasını sağlayan temel unsurlardır. Dola-
yısıyla kişinin bireysel farklılıkları, sunduğu 
ürün ve hizmetlere, hatta bunların pazarlan-
masına yansımakta; ürün ya da hizmetin isim 
yapmış yaratıcısıyla birlikte pazarlanması ise 
markalara özgü kalite ve güven algısını çağ-
rıştırmaktadır. 

Sonuç olarak, sadece edebiyat dünyasından 
değil hemen her meslek grubundan bireyler 
için söz konusu olabilecek kişisel markalaş-
ma süreci, konuyla ilgili yabancı literatürün 
de genişlemesiyle birlikte, Türkiye’de de ör-
nekleri görülebilen ve yakın tarihli bazı bi-
limsel araştırmalara14 konu olabilen bir başlık 
olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ise, 
yazarların da marka olabilecekleri varsayımı-
na dayanarak; “marka ismi”, “marka kişili-
ği”, “marka imajı”, “marka konumlandırma” 
gibi kavramların hem yazarlık mesleğinin 
genel geçer kurallarıyla ilişkilendirilebildiği 
hem de pazarlama disiplininin sınırları için-
de ürün/hizmet markalaşmasına benzer bağ-
lantılar kurularak tartışılabildiği ortaya ko-

14  “Toplumda Kişisel Marka Olmak: Türkiye’nin 
Kişisel Markaları” (Yaman, 2012: 182-197) bu 
çalışmalardan biridir.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: Z11

ID: 418 K: 469
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

337

nulmuştur. Bununla birlikte henüz az sayıda 
olan bu tür çalışmaların; rekabetin, ürün ve 
hizmetlerin ötesinde kişiler düzeyinde de gi-
derek artması ve şöhretin toplumsal düzeyde 
çok daha arzulanan bir olgu haline gelmesiy-
le birlikte önümüzdeki yıllarda artacağı ve 
markalaşma sürecine ilişkin farklı bağlamlar-
da tartışılabileceği söylenebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction : Branding, a subject taking an important and extensive place in marketing litera-
ture, has increasingly grown into a more important concept not only for products and services 
but also for individuals in the recent years. In explaining this phenomenon, the economic struc-
ture we are living in needs to be taken into consideration along with such psychological and so-
ciological factors as gaining recognition, acknowledgement and earning more respect in social 
life. As a matter of fact, with the capitalism-generated competition environment in almost each 
and every aspect of life being reflected upon professional life, the concept of personal brand 
was brought forward towards late 1990s. In line with this, Tom Peters, American management 
specialist, suggests in his article “The Brand Called You”, published at Fast Company business 
life journal in 1997, that branding principles and practices applied for products and services can 
be applicable for persons as well. The concept of product in modern marketing has expanded to 
include persons starting from 2000s, in particular. Even though it may seem difficult to discuss 
the concept of branding, which is much more of a trade concept, in the context of literary art, 
presence of prominent, acknowledged, appreciated and best-seller authors make us believe the 
concepts of ‘’literature’’ and ‘’brand’’ can actually be discussed together. The principal basis of 
that idea is the literary changes occurring particularly due to the neoliberal policies and prac-
tices of consumption culture, adopted in post 1980s. As a result of this shift, authors are now 
being assessed based not only on the literary value of their work but also on the brand value of 
their names. As a matter of fact, Gündoğdu15, suggests that most authors have become a part of 
the star system within the profit-driven capitalist system, which energized the literary market 
in Turkey. According to him; Selim İleri, Adalet Ağaoğlu , Pınar Kür, Orhan Pamuk and Latife 
Tekin, being the star authors of Turkey in 1970s and 1980s, are the very first representatives 
of literary celebrities who experienced competition in publishing market. In the recent years, 
being a best-seller has become the sole prerequisite for surviving and rising in literary market. 
As Arslanoğlu (2007:67) noted, even such cultural and symbolic capital accumulations as “be-
ing appreciated”, “improving one’s life quality”, “achieving a more privileged status in the area 
than the others” have a corresponding equivalent in financial gain category.  For example, a 
publisher publishing an author’s first novel will only agree to publish the same author’s second 

15  Gündoğdu, C., “Sanatta Star Sistemi”, Varlık Dergisi, Temmuz 1984),
http://kenanyucel.blogcu.com/sanatta-star-sistemi-cengiz-gundogdu/4523788, Erişim Tarihi: 06.09.2017
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novel provided that the first one is more or less known and has achieved  some certain sales 
figures. Breaking their exclusiveness in this way, today’s intellectuals have come to embody 
the image of “accomplished / happy / famous” person, which was once associated with football 
stars or pop singers and which is the principal reward of financial gain.16 Therefore, “image”, 
which has a direct impact on sales, being in the first place, “name”, “personality”, “identity” 
and “positioning” stand as the brand components playing an active role in the visual and verbal 
creation of a novelist holding the status of personal brand. Aim and Significance: Founded on 
the idea that “Personal Brand” concept can also be adapted to literary writers, this study aims to 
discuss the essential components that constitute a brand such as “brand name”, “brand image” 
and “brand identity”, used for products and services, within the context of literature discipline 
by way of forming an association with the personal branding process. The study is nationally 
and internationally authentic in that no other study similar to it exists in the literature. Scope 
and Method: This study is limited to include Turkish novelists only and qualitative research 
method is adopted in the study. Turkish and international literature relating to brand, marketing 
and personal branding has been reviewed and a variety of newspaper reports and interviews 
were made use of through “documentary observation”17  approach.  Findings and Conclusi-
on: In parallel to Rampersad’s (2008:34) views suggesting most traditional personal branding 
concepts focus mainly on personal marketing, image building, selling, packaging, outward 
appearances, promoting yourself, and becoming famous; a person in the process of personal 
branding, primarily needs to be aware of their own qualities and values such as identity, per-
sonality, image, etc. and create awareness  by bringing these qualities and values to the fore 
during self-marketing process. Based on the hypothesis that authors too can become brands, it 
is suggested that such concepts as “brand name”, “brand personality”, “brand image”, “brand 
positioning” can be associated with the universal rules of the profession of authorship as well 
as they can be discussed within the confines of marketing discipline by way of building similar 
associations to product/service branding. For example, in parallel with the spreading understan-
ding of branding in every area, it is seen that brand registration might be applicable in literature 
as well within the author-work-publisher triangle on the whole.  Indeed, this became evident 

16  Türkeş, Ö., “Ünlü Yazarlıktan Pop Starlığa”, 08.01.2004, Milliyet İnternet/Kitap. http://www.milliyet.com.tr/ozel/
kitap/040108/01.html

17  Documentary observation is defined as “observation done by a person while gathering the necessary data in order to 
formulate their hypothesis for their research”. (Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, 2004, Anı 
Yayıncılık, Ankara)
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when a brand registration application was placed (Hürriyet, 08.042006)  for prominent novelist 
Turgut Özakman’s  best-seller Şu Çılgın Türkler (Those Crazy Turks) and this is an indication 
that a piece of work can become a brand as a result of the attention it has received and the added 
value it has earned its author. In line with all of the above-suggested views; conclusions put 
forward as a result of this study, which interprets the components constituting the core elements 
of personal branding process within a theoretical framework, can also be tailored for members 
of different occupations. In as much as “self branding must be understood as a distinct kind of 
labour involving an outer-directed process of highly stylized self-construction”, as stated by 
Hearn (2008: 498).   
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Öz: Amaç:1990’lı yılların başlarında özel radyo ve te-
levizyonların da hayatımıza girişiyle birlikte, gitgide 
çeşitlenen ve görece sivilleşen Türkiye iletişim ortamına 
ilaveten, 2000’li yılların başlarında yaygınlaşan yeni ileti-
şim teknolojilerinin de etkisiyle, iletişim bilimleri alanının 
teorik ve uygulamalı çerçevesi kaçınılmaz biçimde geniş-
lemiştir. Ancak yapılan çalışmalar hangi konular ve prob-
lemler, hangi kuramsal çerçeveler içinde, ne tür yöntemler 
ve araştırma teknikleriyle, ne tür araştırma desenleri temel 
alınarak ele alınmış ve incelenmiştir? İletişim bilimlerinin 
genel çerçevesini kurgulayan çalışmalar, medya sektö-
rünün hangi ivedi ve can alıcı problemlerini çözmeye 
dönüktür? Bu çalışma, bu ve benzeri sorular eşliğinde 
Türkiye’deki iletişim çalışmalarında güncel ulusal eği-
limleri ve konuları inceleyerek genel bir eğilim saptaması 
yapmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında 
2011-2016 yılları arasında Türkiye’deki İletişim fakül-
telerinin bilimsel ve akademik dergilerinde yayımlanmış 
makaleler, konuları, kuramsal çerçeveleri, yöntemleri ve 
araştırma desenleriyle birlikte incelenmeye çalışılmıştır. 
Sonuç: İncelemede, genel olarak durum tespiti yapmaya 
yarayan betimleyici yöntem kullanılmış ve sonuç olarak 
belirlenen kategoriler çerçevesinde iletişim alanında yapı-
lan çalışmalardaki genel eğilim tespit edilmiştir. 
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Abstract: Introduction: Aim: The theoretical and prac-
tical framework of the communication sciences has inevi-
tably widened due to the communication environment of 
Turkey which has become more diversified and relatively 
civilized with the introduction of private radio and televi-
sion as of the beginning of the 1990s as well as the new 
communication technologies that became widespread 
in the early 2000s. However, what are the subjects and 
problems studied and examined in the studies conducted 
in this field and which theoretical frameworks, research 
methods and techniques and research models are used? 
Which urgent and critical issues of the media sector are 
solved through the studies forming general framework of 
communication sciences? This study aims to identify a 
general trend by examining the current national trends and 
topics in communication studies in Turkey on the basis of 
these questions and similar others. Method: To this end, 
the articles published in the scientific and academic jour-
nals of the Faculties of Communication in Turkey between 
2011 and 2016 were examined in terms of their theoretical 
frameworks and research methods and models. Conclu-
sion: The descriptive method, which generally serves to 
make assessments, was used to assess the general situation 
and, as a result, the general trend in the communications 
studies was presented within the scope of the categories 
determined. 
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GİRİŞ

Çok genel olarak söylersek, Türkiye’de 70’li 
ve 80’li yıllar resmi nitelikli bir kültür ve 
kanaat ikliminin oluşumu için devlet radyo 
televizyonu ile gazetelerini; 90’lı yıllar sivil 
ve çoğulcu bir kamusal alanın oluşumu için 
özel radyo ve televizyon kanallarını; 2000’li 
yıllar alternatif nitelikli kamu gündemleri ta-
sarlamak için birinci kuşak yeni medya tek-
nolojilerini; son olarak da 2000’li yılların ilk 
on beş yıllık dönemi ikinci kuşak etkileşimli 
medya ortamlarında izleyicinin yükselişini 
görmüştür. Haliyle, bu evrelere denk gelen 
akademik çalışmaların da yaygınlaştığı görül-
müştür. Türkiye’de iletişim bilimleri ile ilgili 
mevcut araştırmalardaki eğilimleri ve konu-
ları analiz etmek, iletişim bilimleri alanında 
daha fazla gelişimin gerekli olduğu noktaları 
saptamak ve uluslararası çalışmaları da göz 
önüne alarak gelecek araştırmalar için yön-
lendirmelerde bulunmak oldukça önemlidir. 
Bu açıdan, iletişim bilimleri alanına ilişkin 
düşüncelerimizin genel bir ekolojisini tasarla-
mayı amaçlayan bu çalışma, ayrıca her türden 
kaotik savrulmaya ve rizikoya açık toplumsal 
ilişkiler mimarisinin onarıcı bir pratiği olarak 
öne sürülen iletişim olgusunun teoride bul-
duğu karşılığı, söz konusu disiplin açısından 
geçerli bir norm olarak da saptamaya çalış-
maktadır. Hiç kuşkusuz, bu normatif genel 
çerçeve, teorik düzeyde aşağı yukarı 70’li 
yıllardan itibaren etkili olmaya başlamış bir 

pratiğe ilişkin anlamsal bir inşa çabasını ol-
duğu kadar, iletişim bilimlerine ilişkin başat 
ideolojiler ve değerler alanının da somutlaş-
tırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla iletişim 
üzerine çalışma, her şeyden önce güç ilişkileri 
üzerine bir söylem çalışmasıdır. Nitekim ileti-
şim olgusu üzerine yapılan ilk bilimsel teorik 
çalışmaların başladığı 1920’li ve 30’lı yılla-
rın kitle iletişiminde propaganda kavramına 
odaklanması boşuna değildir. Bu çalışmalar-
da, başlangıçta iletilerin bir noktadan diğer bir 
noktaya ya da birçok noktaya doğru ve etkili 
biçimde aktarılması süreci olarak tanımlan-
mış olan iletişim kavramı, göstergebilimsel 
irdelemelerle birlikte, yerini iletişimsel eylem 
ve metinlerin alımlanması sürecine bırak-
mıştır. İletişimsel sürecin anlam, ideoloji ve 
güçle bağıntılı kavranışı, kısa bir süre sonra, 
olguyu yeni toplumsal dünyanın ütopik tasa-
rısı olarak gören kimi sosyologlar ve siyaset 
bilimciler arasında iyimser düşüncelerin ye-
şermesine yol açmıştır.  Ancak, iletişimsel de-
mokrasi kavramı odağında, anlam için verilen 
mücadeleler hiç bitmemiştir. Özünde ideal bir 
toplumu, insanın antropolojik açıdan yapıl-
mış farklı bir tanımını ve iletişimin bir değer 
olarak kabulünü içeren iletişimsel demokrasi 
tasavvurunun, iç tutarlılığını ve dışarıda sos-
yolojik denge arayışını sağlamakta zorlanan 
biz homo communicantlar için sunduğu ola-
naklar sonsuzdur. Bu çalışma, hiç kuşkusuz 
böylesi bir iletişimsel demokrasi ve ütopyanın 
imkânlarını araştırmamakta, ancak ne var ki, 
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iletişim pratiği konusunda yaşanan sorunlara 
çözüm sunacak farklı düşünce ve yaklaşımlar 
da yine her yeni toplumsal olay ve olguyla 
birlikte teorik çerçevesi kurulmaya çalışılan 
aynı disiplinin bir ürünüdür. 

Bu çalışmanın kapsamı içinde iletişim fakül-
telerinin akademik ve bilimsel dergilerinde 
yayımlanmış yaklaşık 993 makale nicel, nitel 
ve ampirik olmayan çalışmalar şeklinde ka-
tegorize edilmeye çalışılmış ve her biri genel 
olarak metodolojik, tematik, problematik ve 
araştırma tasarımının niteliği açısından daha 
başka alt kategorilere ayrılarak incelenmeye 
çalışılmıştır. Belirlenen çerçeve doğrultusun-
da yapılacak incelemede, Türkiye’deki disip-
linler arası iletişim araştırma ve çalışmalarının 
deneysel/ampirik veya teorik yapısına ilişkin 
genel eğilimin saptanması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla, Türkiye’de, iyi kurulmuş ampirik 
olmayan bir geleneğe sahip olduğu varsa-
yılan sosyal bilimler çalışmalarının mevcut 
durumu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalış-
ma boyunca yanıtı aranacak birçok soruyla 
birlikte, irdelemede, özel olarak “Türkiye’de 
iletişim bilimleri alanındaki betimleyici ça-
lışma geleneği, ampirik paradigmaya nicel 
olarak meydan mı okumaktadır?” sorusuna 
yanıt aranacaktır. İrdelemenin yöntemine ve 
analitik çerçeve aşamasına geçmeden önce, 
iletişim bilimleri alanıyla ilgili genel ve to-
parlayıcı bir fotoğraf sunmak amacıyla, önce-
likle Türkiye’de iletişim bilimleri alanıyla il-

gili oluşturulmuş bilimsel nitelikli literatürün 
kısa bir özetini sunmakta yarar vardır. 

İLETİŞİM BİLİMLERİ ÇALIŞMA ALA-
NINA İLİŞKİN GENEL EPİSTEMO-
LOJİK ÇERÇEVE ve LİTERATÜRÜN 
ÖZETLENMESİ  

Genel literatür bilgisi yoklandığında, Os-
manlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve 
hatta Türkiye Cumhuriyeti’nde bile iletişim 
alanıyla doğrudan ilgili az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Bunun önemli nedenlerin-
den biri, iletişim teknolojilerinin benimsen-
mesinde gözlemlenen gecikmedir (Tokgöz, 
2000: 22). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 
yıllarda, iletişim alanındaki ilk ciddi çalışma 
Muzaffer Şerif Başoğlu tarafından yapılmış-
tır. Başoğlu, Amerika’da yayınlanan Sosyal 
Psikolojinin Bir Ana Hattı adlı kitabında, 
iletişim ve propaganda tekniklerinin bireyler 
üzerindeki kısa vadeli etkileri üzerine odak-
lanmıştır (Sheriff, 1948). Bundan yaklaşık üç 
yıl sonra, Mümtaz Turhan, 1951’de yayınla-
nan Kültürel Değişimler adlı kitabında, bi-
reylerin eğlence ve boş zaman etkinliklerinin 
kültürel analizine eğilmiştir (Turhan, 1951). 
Aynı yazarın sözsüz iletişim alanında yaptığı 
bir diğer önemli katkı da “Yüz İfadelerinin 
Yorumlanması için Deneyimsel Bir Analiz” 
isimli makalesidir (Turhan, 1941). Bu ma-
kale, bazı sosyal gereksinimlerin doğrudan 
iletişimle olan ilişkisi açısından önemlidir 
(Kongar, 1988: 217-220). İletişim ve kitle ile-
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tişimi ile ilgili araştırmaların sonraki yılları, 
“İnovasyon Teorisinin Yaygınlaşması”nın et-
kilediği sosyolojik araştırmalar olarak görü-
lebilir. Bunlar kitle iletişim araçlarını (gazete, 
radyo, sinema ve tiyatro) tüketerek, gelenek-
sel kitle iletişiminde okuma, dinleme, izleme 
alışkanlıklarını açıkça saptayan çalışmalardır 
(Aziz, 2006: 18). Bu tür araştırmaların ilk ör-
nekleri Amerikalı araştırmacılar Daniel Ler-
ner ve Frederick Frey tarafından verilmiştir. 
Modernleşme teorisi çerçevesinde yapılan 
önemli eserlerden biri Lerner’in altı Orta-
doğu ülkesi ve Türkiye’deki karşılaştırmalı 
ampirik araştırmasıdır (Aziz, 2006: 18-19). 
Bu araştırmanın amacı, kırsal alanda yaşa-
yan insanların kitle iletişim araçlarına yö-
nelik açıklıklarını belirlemektir. Türkiye’de 
kitle iletişim alanında üretilen ulusal nitelikli 
akademik çalışmaların başlangıç yılları ise 
1973 ve 1975’tir. Bu araştırmalar genellik-
le televizyonun izleyici üzerindeki etkisiy-
le ilgilidir. Birincisi, Aysel Aziz’in 1973’te 
Ankara’da eğitim ve öğretim açısından tele-
vizyonun toplum üzerindeki etkisini ölçmek 
için 1000 katılımcı ile yaptığı ankettir (Aziz, 
1975). Aynı araştırmacı ve Oya Tokgöz tara-
fından Ankara’nın Çankaya ilçesinde düzen-
lenen ikinci anket, televizyonun politik tutum 
ve davranış üzerine etkisinin ölçülmesi ama-
cıyla yapılmıştır (Tokgöz, 1979). 1970’lerde 
Türkiye’de iletişim araştırmaları ağırlıklı ola-
rak “içerik analizi” ve “söylem analizi” tek-
niklerine bağlıdır. Türkiye’de içerik analizi 

metodu ile yapılan ilk saha araştırması, Aysel 
Aziz ve Nermin Abadan-Unat’ın 1987 genel 
seçimlerinde iki ay boyunca televizyonlarda 
siyasi partilerin konuşmalarının metin analizi 
üzerine yapılan incelemedir (Abadan-Unat ve 
Aziz, 1987). Bu yıllarda içerik analizi yönte-
mi ile yürütülen bir başka çalışma, Milliyet, 
Cumhuriyet ve Tercüman adlı gazetelerde 
basılan stereotipik imgelerle ilişkilidir (Ak-
bar, 1985). Söylem analizi yönteminin kul-
lanıldığı ilk ciddi çalışma ise, Ayşe İnal’ın 
haber söylemini analiz etmek için somut ha-
ber örnekleri üzerinde duran Haberi Okumak 
adlı çalışmasıdır (İnal, 1996). Literatürde yö-
netişim araştırması diye tabir edilen araştır-
ma biçiminden ilki, idari iletişim iletişimleri 
bağlamında yürütülmüş olan Anadolu Ajansı 
tarihçesidir (Allen, 2001). Aynı kategorideki 
ikinci çalışma, 1968’den bu yana kamu hiz-
meti yayıncılığı medyası olarak bilinen TRT 
Tarihi’dir (Çankaya, 2003).  Üçüncüsü ise, 
radyonun hayatımıza girişinden TRT’nin ku-
rulmasına kadar olan dönemde “Şirket Rad-
yosundan Devlet Radyosuna: Radyo’nun Ta-
rihi Gelişimi ve TRT Döneminden Önce Türk 
Siyasi Yaşamındaki Yeri” başlıklı çalışmadır 
(Kocabaşoğlu, 1980). 1990’lı yılların başın-
da, yaygın görsel kültür vakaları bağlamında 
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının sayı-
sındaki artışa paralel olarak, gazete ve televiz-
yon haberlerinin dili ile ilgili çalışmaların sa-
yısı da artmıştır (Dağtaş, 2005: 133). 1990’lı 
yıllara gelindiğinde ise, sinema alanında ya-
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pılan ilk ciddi çalışmalar, Türkiye’de önem-
li sinema filmlerinin biçimi ve içeriği ile 
Türkiye’de sinema endüstrisinin başlıca ya-
pısal problemleri üzerinde yoğunlaşan çalış-
malara ağırlık verildiği gözlenmiştir (Abisel, 
2006). Kültürlerarası iletişim çalışmalarını 
ilk örnekleri 1996 yılından beri görülmeye 
başlanırken, bu alanın gelişimine katkıda bu-
lunduğu varsayılan ilk çalışma, farklı kültür-
lerarası iletişim teorilerinin ve örneklerinin 
mikro düzeyde karşılaştırmalı bir analizi ni-
teliğinde olan Asker Kartarı imzalı Farklılık-
larla Yaşamak kitabıdır (Binark, 2006: 83). 
Kitle iletişim alanında gözlenen teknolojik, 
ekonomik ve endüstriyel yakınsamayı açığa 
vuran küreselleşme olgusu ve medya ilişki-
si ise ciddi bir problem alanı oluşturmuştur. 
Bu bağlamda, özellikle 2000’li yılların ikinci 
yarısından itibaren küresel etkenlerin iletişim 
ortamını yeniden biçimlendirmeye başlaması 
ve buna karşı mücadeleye girişen alternatif 
medya hareketleri Türkiye’de iletişim ala-
nında çalışan akademisyenler için en gözde 
çalışma konuları haline gelmiştir (Atabek, 
2001; Uluç, 2003; Başaran ve Geray, 2005; 
Adak, 2006; Köse, 2007; İnceoğlu, 2010). 
Günümüzde iletişim akademisyenlerinin ça-
lışmalarının yoğunlaştığı başlıca alanlara 
gelince; bu çalışmaların büyük çoğunluğu, 
televizyon dizileri ve programları, reality 
show programlarının mahremiyet ve gözetim 
kavramları açısından kritiği, farklı toplumsal 
kesimlerin medya içeriklerinde temsil ediliş 

biçimleri, medya ve madun kimliği analizleri, 
medya politikaları ve daha başka iletişim eti-
ği sorunları gibi konuları içermektedir (Aziz, 
2006: 27-28). 

2011 yılı ve sonrası dönemin çalışmalarının 
genel karakteristiğine bakıldığında ise, izle-
yicinin ayrıcalıklı biçimde merkeze alındığı 
yeni medya ve dijital kültür konularının öne 
çıktığı görülmektedir. Yeni medya biçimleri-
nin toplumsal/kültürel ve siyasal düşünce ve 
davranışlara sirayet ettiği noktada ise genel-
likle şu tür problem alanlarının teşhis edil-
diği görülmektedir: veri madenciliği, nefret 
söylemi, içeriğin izinsizce kullanımı, sosyal 
medya görünürlüğü ve dijital gözetim, siber 
zorbalık ve internet trollüğü, vs. (Binark ve 
Bayraktutan, 2013). Yakın zamanda yapılan 
bir çalışmada ise (Ateş, 2016), iletişim bilim-
leri alanında yapılan çalışmalarda araştırma-
cıların konusal tercihleri yoklanmıştır. Buna 
göre, “iletişim bilimleri anabilim dalı ve bi-
lim dalları kapsamında en çok doktora tezinin 
sinema ve gazetecilik konusunda yapıldığı” 
görülmektedir (Ateş, 2016: 226). Sinema ve 
gazetecilik alanlarının en gözde çalışma alan-
ları olduğu bu irdelemelerde, iletişim bilimle-
ri disiplininin teorik çerçevesiyle söz konusu 
disiplinlerin uygulama alanlarının genişliği 
arasında kurulan ilişkiler daha görünür hale 
gelmiştir denilebilir. Ayrıca bu görece önem-
li bulgunun ifade ettiği bir diğer anlam da 
Ateş’in de belirttiği gibi, “sinema ve gazete-
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cilik gibi konuların bir sanat mı yoksa bir bi-
lim dalı mı olduğu konusundaki tartışmalara 
somut bir yanıt” oluşturmasıdır (2016: 226). 

Özetle, Türkiye’de mevcut araştırmalardaki 
eğilimleri 2000 ve 2016 yılları arasında ana-
liz etmek, mevcut çalışmalardaki eksikliği bir 
nebze olsun giderebileceği gibi, söz konusu 
girişim iletişim bilimleriyle ilgili çalışmala-
rın sunacağı toplumsal yararı fark etmede ve 
gelecek araştırmalar için yol gösterici olmak 
konusunda da kuşkusuz yardımcı olacaktır. 
İkinci olarak, kökeni itibariyle iletişim bi-
limleri alanı interdisipliner bir yapıda oldu-
ğundan, alanı görece daha homojen nitelikli 
bir çerçeve içinden kavramak ve az da olsa 
sınırlarını tayin etmek ihtiyacı bulunmaktadır 
(Alemdar, 2001). 

YÖNTEM  

Bu çalışmada Türkiye’deki iletişim fakülte-
leri tarafından yayımlanan ve interdisipliner 
görünümlü iletişim bilimleri alanını temsil 
edebilecek nitelikteki akademik ve bilimsel 
dergiler dikkate alınmıştır. Buna göre, tüm 
iletişim fakültesi akademik dergileri evreni-
ni temsilen, fakültelerin kurumsal ve tarihsel 
birikimi ile bilimsel/akademik yayınlarının 
sürekliliği göz önüne alınarak, örneklem ola-
rak başlıca 9 fakülte akademik dergisi ve bu 
dergilerde yayımlanmış olan ulusal nitelikli 
makaleler dikkate alınmıştır. Söz konusu der-
gilerin derlenişinde 2011 ve 2016 yılları ara-

sında Türkiye’de yayınlanan tüm çalışmalara 
ulaşabilmek için iki araştırmacı tarafından 
bir çift gözden geçirme formu uygulanmıştır. 
Çalışmada ele alınan ulusal nitelikli dergiler 
ya üç ayda bir, ya yılda iki kez ya da düzen-
siz olarak yayınlanmaktadır. Tümü de akade-
mik hakemli dergilerdir ve elektronik olarak 
1996’da TÜBİTAK AR-GE Tesisi Enstitüsü 
olarak kurulan Türk Akademik Ağ ve Bil-
gi Merkezi’nde (ULAKBİM) mevcutturlar. 
Dergiler ayrıca Ulakbim dışında, TÜBİTAK, 
EBSCO, vb. indekslerde de taranmaktadır. 
Ayrıca matbu olarak yayımlanan dergilere ek 
olarak, online ortamda yayımlanan elektronik 
dergiler de dikkate alınmıştır. Dergilerde ya-
yımlanan makaleler, nitel, nicel, betimleyici, 
etnografik, deneysel ve iletişim bilimiyle il-
gili diğer teorik, ampirik ve karma çalışmala-
rı kapsamaktadır. 

Dergileri tanımlama ve sınıflandırma kri-
terleri, farklı alanlarda daha önce yapılmış 
çalışmalara dayanmaktadır. Alper ve Gülba-
har (2009), bir dergi içerisinde yayımlanan 
makalelerin eğitim alanındaki eğilimler ve 
konulara ilişkin içerik analizi için 11 ölçüt 
belirlemiştir. Dahası, Yihong, Lichon ve Jun 
(2001), uygulamalı dil biliminde araştırma 
yöntemlerine ilişkin genel eğilime bakmış ve 
sadece Çin ve Batı’daki araştırmaların ana 
ve alt kategorileri yoluyla araştırma meto-
dolojilerini incelemiştir. Son ve arkadaşları 
ise (2009), bu alandaki araştırma konularını 
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incelemek suretiyle teknolojiye ilişkin genel 
bir eğilim analizi gerçekleştirmişlerdir. Mev-
cut çalışmada ise, bu örneklerden esinlenile-
rek, başlıca 10 temel kategori belirlenmiştir. 
Bunlar: 1) Yayımlanmış makalelerin yıllara 
göre dağılımı, 2) Yayımlanmış makalelerin 
dergilere göre dağılımı, 3) Makalelerin yazar 
sayısına göre dağılımı, 4) Makalelerin araş-
tırma tasarımlarına göre dağılımı, 5) Araş-
tırma tasarımlarının yıllara göre dağılımı, 6) 
Araştırma tasarımlarının dergilere göre dağı-
lımı 7) Makalelerin örneklem gruplarına göre 
dağılımı, 8) Makalelerin çalışma konularına 
göre dağılımı, 9) Makale konularının yıllara 
göre dağılımı, 10) Makale konularının dergi-
lere göre dağılımı.

Çalışmada, toplanan verilerin sınıflandırıl-
masında ve işlenmesinde “IBM SPSS  Sta-
tistics 20” (Statistical Packet For Social Sci-
eces) programı kullanılmıştır. Çalışmanın 
problematiğini oluşturan başlıca sorular ise 
şunlardır:

1) Türkiye’de ulusal nitelikli bilimsel dergi-
lerde disiplinlerarası iletişim bilimleri alanıy-
la ilgili yayımlanan makalelerin genel meto-
dolojik çerçevesi hakkında ne söylenebilir?

2) Konu ve sorun tipi seçimi açısından Tür-
kiye’deki iletişim akademisyenlerinin genel 
eğilimleri nelerdir? 

3) Türkiye’de iletişim bilimleriyle ilgili çalış-
malarda sıklıkla hangi konular araştırılmak-
tadır?

4) Ele alınan konular hangi bilimsel yöntem-
ler ve araştırma desenleriyle çalışılmaktadır?

5) Türkiye’de iletişim bilimleri alanıyla ilgi-
li yapılan çalışmalar, alanın gereksinimlerini 
karşılamakta mıdır?

6) İletişim bilimleri alanıyla ilgili çalışma 
konuları belli sorunları ortaya koyup çözüm 
ararken, başka hangi konuları veya sorun 
alanlarını ihmal etmektedir? 

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI ve ZO-
RUNLU BİR UYARI 

İlkin belirtmek gerekir ki, görece genç bir 
disiplin sayılması gereken iletişim bilimleri 
alanını içerdiği tüm alt başlıklarıyla birlikte 
kuşatabilmek olası değildir. Kanımızca bu-
nun birçok nedeni vardır. İlki, alana dışarıdan 
katkı sunan araştırmacılar ve yaptıkları çalış-
maların iletişim bilimleri disiplininin zaten 
önemli ölçüde dağınık bir görünümde olan 
çekirdeğini kendi spesifik çalışma alanlarının 
terimleriyle kuşatarak daha da genişletmeyi 
sürdürmeleri olduğu söylenebilir. Hal böy-
le olunca, alanın çekirdek yapısı daralacak 
yerde daha da genişlemektedir. Ekonomi, 
tarih, siyaset bilimi, teknoloji, güzel sanat-
lar, felsefe, sosyoloji, vb. disiplinlerin alana 
yaptığı katkı kuşkusuz önemlidir. Gerek “in-
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terdisipliner” kavramı altında oluşan termi-
noloji zenginliği ve çeşitliliği, gerekse farklı 
disiplinlerin sundukları yöntemler ve farklı 
bakış açıları açısından. Ne var ki, bizatihi 
söz konusu katkılar bile alanın genel çatısı-
nı daha peşinen “eklektizm”e kurban vermek 
anlamına da gelmektedir. Öte yandan, büyük 
oranda teknolojik determinist yasa uyarınca 
belirlenen bir disiplinin toplumsal/kültürel/
siyasal alanlarda ortaya çıkardığı gereklilik-
lerin –her geçen gün daha da “akıllı” hale ge-
len mobil telefonlar, sürekli çeşitlenen yeni 
iletişim teknolojileri, yeni nesil bilgisayarlar, 
sosyal medya uygulamaları, vb.- baskısı da 
iletişim bilimleri alanına belli bir sınır tayin 
etme çabasını her geçen gün biraz daha zor-
laştırmaktadır. Alana toparlayıcı bir çerçe-
ve kazandırmak, bu ve benzeri nedenlerden 
ötürü zordur. Alanı kuşatma zorluğunun en 
önemli nedenlerinden birisi de, bizatihi ileti-
şim bilimleri alanının kendisinin, söz konusu 
alanda çalışan bilim insanları için yol gös-
terici olması umulabilecek kimi ilkelerden 
yoksun oluşudur. Bir başka deyişle, alanın 
çok önemli kimi yapısal sorunlarının hala çö-
zülememiş olmasıdır. Sözgelimi Türkiye’de 
akademik iletişim eğitiminin kurumsallaşma-
sında (iletişim fakültelerinin sayıca çokluğu, 
mevcut fakültelerin akademik kadrolarının 
nicel ve nitel açıdan yetersizliği, idari yapı-
dan kaynaklanan sorunlar, fiziki alt yapı so-
runlarının devam etmesi, alan aidiyeti konu-
sunun önemli bir mesele olarak görülmemesi, 

ders müfredatlarının olanca standardizasyon 
çabalarına karşın bir türlü standardize edile-
meyişi, sektör ve istihdam sorunları, vb.) ya-
şanan sorunlar bu başlık altında toplanabilir. 
Bu sorunların kaçınılmaz bir sonucu ise, ileti-
şim bilimleri alanının içerik yapısına fazlaca 
kafa yorulamaması, bu iş için yeterli zaman 
ve enerji harcanmaması biçiminde karşımıza 
çıkmaktadır. En tepeden başlayarak en alt bi-
rime kadar güçlü biçimde kendini hissettiren 
kurumsallaşamama sorunu, alanın tüm içsel 
dinamiklerini de olumsuz biçimde etkile-
mektedir. Daha da somutlaştırarak söylersek, 
yüksek lisans, doktora veya kadro atamaları 
için oluşturulan jürilere ilişkin kimi teknik, 
etik ve akademik sorunlar, doçentlik sınavla-
rında hangi özgül çalışma alanının hangi ana 
bilim dalı çatısı altında değerlendirileceğine 
ilişkin belirlenmiş ölçütlerin karmaşıklığı, 
vb. de bu yapısal sorunlara dâhildir. Özellikle 
bu sonuncusuna yakından bakacak olursak, 
sözgelimi sinemada tüketim kültürü konusu-
nu çalışan biri halkla ilişkiler mi, yoksa sine-
ma disiplini altında mı çalışmaktadır? Yahut 
uluslararası iletişim alanında duygusal zekâyı 
araştıran bir araştırmacı, işin içine eğer siya-
sal seçim kampanyalarını da katmışsa, bu du-
rumda siyasal iletişim alanına mı, halkla iliş-
kiler alanına mı, yoksa uluslararası iletişim 
çalışma alanına mı katkıda bulunmaktadır? 
Çalışmasının anahtar kavramları arasına han-
gi sözcük ya da kavramları yazmalıdır, vs.?  
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Tüm bu ihtilaflı meseleler dikkate alındığın-
da, bu çalışmayı gerçekleştirmiş olan araş-
tırmacıların iletişim bilimleri alanını kusur-
suzca kuşatma iddiasında olamayacakları 
aşikârdır. Aynı şekilde, söz konusu yapısal ve 
nitel sorunlar hala geçerliliğini bunca koru-
maktayken, çalışmanın analitik çerçeve bö-
lümünde oluşturulmuş olan kategorilerde de 
ciddi eksiklikler bulunabilir: Evrene ilişkin 
örneklemin, çalışma sorularının, çalışma ta-
sarımının, çözümleme kategorilerinin nasıl 
ve neye göre belirlendiği, vs. Bu eksikliklere, 
pekâlâ yapılan “tercihin öznelliği” ile yanıt 
verilebilir. Ancak, her bilimsel çalışmanın 
birtakım dışsal etmenlerden kaynaklanan 
kimi sınırlılıklara tabi olduğunun da unutul-
maması gerekir: Sayıları her geçen gün artan 
iletişim fakülteleri, alana yeni giren araştır-
macılar, kurumsal yapı benzerliği sorunları, 
özel/vakıf ve devlet üniversiteleri arasındaki 
yapı farklılıkları, alanın kurumsal/idari yapı-
ları arasında gözlenen ciddi kopukluklar, ya-
yınlara erişim zorluğu, vs. 

Çalışmanın genel olarak 2011-2016 yılları 
arası dönemle sınırlandırılmış olmasının ana 
nedeni, iletişim bilimleri alanının ve bu alan-
daki yayınların gitgide kurumsal hale gele-
rek görece süreklilik kazandığı varsayımıdır. 
İkinci neden ise, matbu olarak ulaşma zorlu-
ğu olan alan dergilere online olarak erişim 
sağlanabileceği düşüncesidir. Zira, adı geçen 
yıllarda birçok iletişim fakültesinin kendi 

akademik ve bilimsel yayınını online ortama 
aktarmış olduğu görülmüştür. 

Son olarak, çalışmada belirlenen araştırma 
konuları arasında “yeni medya”ya yer veril-
memiş olduğu görülecektir; bunun nedeni, bu 
konu başlığın altında yapılmış olan çalışma-
ların genel olarak “yeni iletişim teknolojileri” 
alt başlığı içine dâhil edilmiş olmasıdır.

ANALİTİK ÇERÇEVE

Araştırmada 2011-2016 yıllarını kapsayan 
toplam altı yıllık periyotta iletişim fakülte-
leri bünyesinde yayımlanmış akademik ve 
bilimsel dergiler ele alınmış olup, bu tarihler 
arasında söz konusu dergilerde yayımlanan 
makaleler belirlenen kriterler ışığında ince-
lenmiştir.

Araştırmaya toplam dokuz adet iletişim aka-
demik ve bilimsel yayını dâhil edilmiştir. Bu 
dergiler Galatasaray İleti-ş-im, Kültür ve 
İletişim, Marmara İletişim, Selçuk İletişim, 
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, İstan-
bul İletişim, Global Media Journal, İletişim 
Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi 
İlef Dergisi) ve Atatürk İletişim Dergisi şek-
linde belirlenmiştir. Bu dergilerden Anka-
ra Üniversitesi tarafından çıkarılan İletişim 
Araştırmaları Dergisi 2014 yılına kadar ya-
yımlanmış ve bu yıldan sonra Ankara Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi tarafından çıkarılan 
Ankara Üniversitesi İlef Dergisi bu derginin 
devamı niteliğinde değerlendirilerek, dergi-
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nin 2015-2016 yıllarında yayımlanan sayıları 
çalışmaya dâhil edilmiştir.

Çalışma kapsamında ele alınan dergiler seçi-
lirken başlıca dört kriter dikkate alınmıştır:  
a) Dergilerin kesintisiz biçimde -yılda en az 
iki kez- yayımlanıyor olması, b) Alanda çalış-
ma yapan bilim insanları ile alan içi ve dışın-
dan okuyucuların genel erişimine açık olması 
c) Çoğunluğu iletişim fakültelerince çıkarılan 
bilimsel hakemli yayınlar olması ve d) Ulak-
bim başta olmak üzere, TÜBİTAK, EBSCO 
ve daha başka alan indekslerinde taranıyor 
olması. 

Çalışmanın analitik çerçevesi içine dâhil edi-
len çözümleme kategorileri ise şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

a) Yayımlanmış Makalelerin Yıllara Göre 
Dağılımı,

b) Yayımlanmış Makalelerin Dergilere Göre 
Dağılımı,

c) Makalelerin Yazar Sayısına Göre Dağılımı,

d) Makalelerin Araştırma Tasarımlarına Göre 
Dağılımı,

e) Araştırma Tasarımlarının Yıllara Göre Da-
ğılımı,

f) Araştırma Yöntemlerinin Dergilere Göre 
Dağılımı,

g) Makalelerin Örneklem Gruplarına Göre 
Dağılımı,

h) Makalelerin Araştırma Konularına Göre 
Dağılımı,

ı) Makale Konularının Yıllara Göre Dağılımı,

i) Makale Konularının Dergilere Göre Dağı-
lımı.

Bu çözümleme kategorilerinin amacı, nicel 
veriler üzerinden iletişim bilimleri alanında 
yapılmış çalışmalara yönelik genel bir eğilim 
yoklaması yapmaktadır. Dolayısıyla ince-
leme,  betimsel nitelikli durum saptayıcı bir 
çalışmadır. Söz konusu veriler görünür ger-
çekliğin değerlendirme ve yorumlanışında te-
mel bir kalkış noktası sunmaktadır. Verilerin 
işlenişi ve sınıflandırılışında kullanılan yön-
tem, eğilimin nicel boyutunu ölçmede büyük 
ölçüde isabet kaydedicidir. Şunu da hemen 
belirtelim ki, ortaya çıkan nicel verilerin ge-
lecekteki çalışmalara ışık tutucu nitelikte ol-
ması için her ne kadar gerekli yorumlamanın 
dikkatle yapılmasına çalışılmışsa da, kuşku-
suz gözden kaçan çok önemli kimi noktalar 
da olabilir. Bu konuyu çalışmanın sınırlılık-
ları bölümünde belirtmeye çalıştık. Dahası, 
çalışmanın ihtiva ettiği kimi eksiklikler, daha 
sonra yapılacak benzeri çalışmalar için müs-
pet bir gerekçe sayılmalıdır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Yukarıda tasarlanmış olan çözümleme kate-
gorilerine göre analizi yapılan veriler ışığında 
çalışmanın genel bulgularını tablolar ve gra-
fikler eşliğinde özetlemeye çalışacak olursak, 
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öncelikle belirlenen ilk çözümleme kategori-
si olan “yayımlanmış makalelerin yıllara göre 
dağılımı”ndan işe başlamak gerekmektedir. 
Çalışmada 2011-2016 yılları arasında incele-
nen 9 iletişim dergisinde yayımlanan makale 
sayısının 2011’de 144; 2012’de 124; 2013’de 
161; 2014’de 160; 2015’de 201 ve 2016’da 
ise 203 olduğu tespit edilmiş olup, söz konu-
su tarih aralığında yayımlanan toplam makale 
sayısının 993 olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 1’de sunulan verilere göre, 2011 yılın-
dan 2016 yılına kıyasla toplam makale sayı-
sı artış göstermiştir. Daha somut bir ifadeyle 
2011 yılında 144 olan makale sayısı, 2016 yı-
lında yaklaşık % 40 oranında artarak toplam 
203 olmuştur. Makalelerin yıllara göre da-
ğılımı hesaplandığında, yayımlanan makale 
sayısının en az olduğu yıl 124 makalenin ya-
yımlandığı 2012 yılıdır. En fazla makalenin 
yayımlandığı yıl ise 203 makalenin yayım-
landığı 2016’dır. 2016 yılında makale sayı-
sındaki gözle görülür artışın önemli bir nede-
ninin fakültelerin kurumsal kimliklerinin gö-
receli olarak giderek oturması ve dolayısıyla 
bu gelişmenin de ister istemez nicel olarak 
iletişim fakültesi akademik yayın içeriklerine 
yansıması olabilir. Başka bir deyişle, yayınla-
rı giderek süreklilik arz etmeye ve güven ver-
meye başlayan iletişim fakültesi dergilerinin 
araştırmacılar için tercih edilebilirlikleri de 
artmış denilebilir. Bu artışın ikinci öngörüle-
bilir nedeni de, kuşkusuz yıllar içinde iletişim 

akademisyenlerinin ve araştırmacıların sayı-
larındaki gözle görülür artıştır.

Grafik 1. Yayımlanmış Makalelerin  
Yıllara Göre Dağılımı

Grafik 2’deki veriler ışığında çalışmanın ana-
litik çerçevesini oluşturan ikinci çözümleme 
kategorisi olan “yayımlanmış makalelerin 
dergilere göre dağılımı”na bakıldığında ise, 
son 6 yıllık dönemde en fazla makalenin ya-
yımlandığı derginin %19,13’le Selçuk İletişim 
dergisi olduğu görülmektedir. Bu sonucun ne-
denlerinden biri, Selçuk İletişim Dergisi’nin 
her sayısında diğer muadili dergilere oranla 
daha fazla sayıda çalışmaya yer vermesi, bir 
başka deyişle, “yer sıkıntısının olmaması”dır. 
Makale sayısının toplamda en az olduğu der-
gi ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
bünyesinde yayımlanan İletişim Araştırmala-
rı dergisidir. İletişim Araştırmaları dergisin-
de bilimsel makalelerin yanı sıra, inceleme, 
çeviri, bildiri ve değini türünden içeriklere de 
yer verilmesi, dergi editoryal birimini muhte-
meldir ki, yayımlanacak makale sayısını be-
lirli ölçüde azaltma kararı almaya götürmüş 
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olabilir. Buna mukabil, bazı dergilerin özel 
sayı çıkarmalarının da makale sayısındaki 
artışı desteklediğini söylemek mümkündür. 
Aşağıda verilen grafik 2’de de görüldüğü 
üzere, 6 yıllık süre zarfında makale sayısının 
en fazla artış gösterdiği dergi Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Dergisi olduğu görülmektedir. 
Gerek Selçuk İletişim Fakültesi’nin köklü 
geçmişi ve gerekse Anadolu’da diğer iletişim 
fakültelerinde görev yapan iletişim akade-
misyenlerinin dergiye gösterdikleri teveccü-
hün bu artışta önemli bir etkisi olsa gerek-
tir. Bugün bile Selçuk İletişim Fakültesi’nin 
neredeyse Anadolu’da kurulu bulunan tüm 
iletişim fakültelerini temsil eder bir misyon 
ve konuma sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca 
gösterilen büyük teveccühte, derginin doçent-
lik sınavı kriterlerine uygunluğu ve uzun süre 
kesintisiz biçimde yayımlanıyor olmasının da 
büyük payı olsa gerektir. 

Grafik 3’te görüldüğü üzere çalışma kap-
samında incelenen toplam 993 makalenin 
689’unun tek yazarlı, 249’unun iki yazarlı, 
55’inin ise üç ve üzeri yazarlı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yazar-
ların çalışmalarını daha çok bireysel olarak 
yürütmeyi tercih ettikleri görülürken, ortaya 
çıkan sonuç, Türkiye’deki iletişim akade-
misyenlerinin çoğunun kolektif çalışma yap-
maktan ziyade bireysel çalışmayı tercih etti-
ğini ortaya koymaktadır. Oysa kitle iletişim 
araçlarının hızlı gelişiminin gazetecilik başta 

olmak üzere diğer tüm iletişim mesleklerini 
çoklu hünerlileştirmeye (reskilling) zorladığı 
bir dönemde, iletişim alanını tek başına ku-
şatmak da artık pek olası değildir. Bireysel 
çalışma yapma eğiliminin belirginliğinin bir 
nedeni, tek başına sahaya çıkarak ampirik 
veri toplamanın pratikteki zorluğu olabilir. 
Diğer taraftan, kolektif çalışmaların çoğunun 
iki yazarlı olduğu görülmektedir. Bunun bir 
nedeni, akademik puan kaygısı; ikinci nede-
ni ise üçlü veya dörtlü ilişkilerin paydaşların 
kolaylıkla mutabakata varmalarına yetmeyişi 
olabilir. İki kişilik bir grup, her koşulda za-
man uzatılmış tartışmalarla zaman kaybet-
tirici daha kalabalık aktörlü gruplara oranla 
daha ekonomik bulunuyor olabilir. Az yazarlı 
çalışmaların bir başka nedeni ise, hiç kuşku-
suz bilimsel uzmanlığa gösterilen ihtimamın 
azlığıdır. Birden fazla bakış açısı ve araştırma 
becerisi gerektiren çalışmaların tek ve zaman 
zaman da iki kişi tarafından kotarılıyor olma-
sı bunun somut bir göstergesi olabilir.

Öte yandan, araştırmacıları kolektif çalışma 
yapmaya iten önemli bir nedenin de nicel 
verilerin derlenişinde yaşanacak zorluklar 
olabilir. Nihayetinde iki kişilik bir ekip saha 
araştırmalarında gerekli olan işbölümünü 
daha kolaylıkla sağlayabilir. Yine nitekim 
yapılan incelemede, kolektif çalışmaların ge-
nellikle niceliksel veriler gerektiren çalışma-
larda tercih edilmesi de bunun açık bir teyidi 
niteliğindedir. Ayrıca daha fazla zaman ve iş 
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gücü gerektiren çalışmaların çoğunlukla ko-
lektif olarak yapıldığı da rahatlıkla söylene-
bilir. 

Grafik 3. Makalelerin Yazar Sayısına 
Göre Dağılımı

Grafik 4’deki veriler ışığında ise şunlar söy-
lenebilir: İncelenen makalelerin yöntemleri 
değerlendirildiğinde araştırma tasarımlarının 
daha çok niteliksel olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, makaleler incelenirken ça-
lışmaların çoğunda nicel verilerden yararla-
nıldığı, nicel ve nitel yöntemlerin yöndeşik 
biçimde bir arada kullanıldığı görülmektedir.  

İncelenen toplam 993 makalenin 463’ünde 
kullanılan “vaka çalışması”nın en fazla ter-
cih edilen araştırma tasarımı olduğu belirlen-
miştir. 367 makalede ise araştırma tasarımı 
olarak fenomenolojik yöntem tercih edilmiş 
olup, bunu üçüncü sırada deneye dayalı ol-
mayan niceliksel araştırma yönteminin izle-
diği görülmüştür. Aynı şekilde, 91 çalışmada 
niceliksel (deneysel olmayan) yöntem, 54 ça-
lışmada gömülü teori, 15 çalışmada etnogra-
fik yöntem, 3 çalışmada ise niceliksel (deney-

sel) yöntem tercih edilmiştir. Bu doğrultuda 
sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların 
daha çok gözlem, araştırma, inceleme, müla-
kat, anket, vb. yöntemler kullanılarak yapıl-
dığı görülmektedir. 

Grafik 4. Makalelerin Araştırma Tasarım-
larına Göre Dağılımı

Diğer taraftan deneysel çalışmaların sosyal 
bilimler alanında nadiren kullanıldığı genel 
bir yargı olarak öne sürülebilir. Dolayısıyla 
grafikte deneysel yöntemin en az kullanılan 
yöntem olarak karşımıza çıkması şaşırtıcı de-
ğildir. 

Tablo 1’deki veriler çerçevesinde araştırma 
tasarımlarının yıllara göre dağılımı incelen-
diğinde, en fazla çalışılan yöntemlerden biri 
olarak karşımıza çıkan vaka çalışmasının ve 
yine çoğunlukla tercih edilen bir diğer çalış-
ma yöntemi olan fenomenolojinin 2011’den 
başlayarak 2016 yılına kadar bazı yıllarda 
küçük bir düşüş olsa da, genel olarak artış 
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gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda ele 
alınan 9 dergideki 993 makale incelenirken 
vaka çalışmalarının büyük bir bölümünün 
sosyolojik veya siyasal olaylar çerçevesinde 
tasarlandığı dikkati çekmektedir. Bu ise gayet 
doğal sayılmalıdır. Zira, fen bilimlerinde ol-
duğu gibi sosyal bilimlerde de vaka analizleri 
somut ve özgül olay ve olgulara dayalıdır ve 
özgül olayın incelenişiyle birlikte varılacak 
sonuçlar tümevarımcı bir yöntemle genelle-
yici kanaat ve yargılara varılmasına olanak 
sunabilir. Ayrıca toplumsal değişme teorile-
rinin bize söylediği de zaten budur; büyük 
ölçüde toplumsal gerçekliğin yapısına somut 
olay ve olguların mekaniğinin incelenişinden 
hareketle varılabilir. 6 yıllık sürede incelenen 
makaleler arasında en az başvurulan deney-
sel yöntemin ise 2016 yılında belirgin bir ar-
tış gösterdiği söylenebilir. Grafikteki veriler 
çerçevesinde etnografik çalışmaların her yıl 
azaldığı görülmektedir. Öte yandan, yeni ile-
tişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, 

etnografik araştırma yönteminin online mec-
ralara özel olarak uyarlandığı kabul edilen ve 
yeni nitel bir yöntem olarak adlandırabilece-
ğimiz “netnografik yöntem” (Varnalı, 2013: 
31) bu çalışmanın kategorileri arasına dâhil 
edilmemiş ve bu alanda yapılan çalışmalar 
uygulama alanları çerçevesinde diğer kate-
goriler içerisine yerleştirilmiştir. Bununla 
birlikte, dikkate alınan 6 yıllık süre içinde, 
makalelerdeki deneysel olmayan niceliksel 
araştırma ve gömülü teori araştırma tasarım-
larının anlamlı bir azalma veya artış gösterdi-
ği söylenememektedir. Çalışmanın bir diğer 
çözümleme kategorisi olan “araştırma yön-
temlerinin dergilere göre dağılımı” ise, tablo 
2’de görüldüğü gibidir. Söz konusu tablodaki 
veriler ışığında okunduğunda, diğer dergile-
re kıyasla etnografi çalışmalarının % 7,29 ve 
vaka çalışmalarının % 67,71’lik bir oranla en 
fazla Galatasaray İleti-ş-im dergisinde çalı-
şıldığı görülmektedir. 
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Tablo 1. Araştırma Tasarımlarının Yıllara Göre Dağılımı
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam Yüzde

Etnografi 5 4 2 3 0 1 15 %1,51

Fenomenoloji 59 45 61 52 72 78 367 %36,96

Gömülü Teori 7 15 4 10 7 11 54 %5,44

Vaka Çalışması 63 55 71 83 100 91 463 %46,63

Niceliksel (Deney-
siz)

10 5 23 11 22 20 91 %9,16

Niceliksel (Deney-
sel)

0 0 0 1 0 2 3 %0,3

 Toplam 144 124 161 160 201 203 993 100,0

Fenomenolojik yöntem % 51.61 oranında, 
gömülü teori ise %16.13 oranında diğer der-
gilere kıyasla Marmara İletişim Dergisi’nde 
en fazla başvurulan yöntem tipleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Toplam 993 makale 
içerisinde yalnızca 3 makalede yararlanılan 
deneysel yöntem ise Global Media Journal 
ve Galatasaray İleti-ş-im dergisinde gözlen-
mektedir. Niceliksel araştırma tasarımı ise 
%16,3 oranında en fazla İstanbul İletişim 
Dergisi’nde yayımlanan makalelerde tercih 
edilmiş olup, genel olarak bu veriler ışığın-
da denebilir ki, bazı dergilerde bazı araştırma 
yöntemlerinin diğer dergilere oranla daha yo-
ğun olarak çalışıldığı görülmekle birlikte, ya-
yımlanan makalelerdeki araştırma tasarımları 

dikkat çekici bir fark ortaya koymamaktadır. 
Ancak yine bu veriler ışığında şu genel eği-
limi de saptamak gerekir ki, araştırmacıların 
güncel verilere ulaşma çabaları, aynı zaman-
da onların yerel bilgiyi üretme/yerel bilgiye 
tanıklık etme çabalarını da açığa vurmakta-
dır. Bu, özünde olumlu bir durumdur, çünkü 
sosyal bilimlerde bilgi üretimi tek tek vakalar 
bazında farklı farklı sonuçlar verebileceği ve 
dolayısıyla benzeri olaylar açsından genelle-
nemeyeceği gibi, kültürel/tarihsel koşulların 
farklılığı da değişen kanaat ve eğilimleri hep 
yeni baştan yoklamayı gerekli kılmaktadır. 

Grafik 5’deki veriler çerçevesinde makale-
lerin örneklem gruplarına göre dağılımı ele 
alındığında ise, şu tür bir görünümle karşıla-
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şılmaktadır: Öncelikle yazarların % 83,79’u 
çalışmasını hiçbir örneklem grubuna odak-
lanmadan gerçekleştirmektedir. Hiçbir ör-
neklem biçimi kullanmadan evreni kuşatma 
iddiasında olan bir araştırma eğiliminin varlı-
ğı, kulaklarda yapacağı olumsuz çağrışımlar 
açısından, önemli bir bulgudur.  İkinci olarak, 
anket ve mülakat gibi araştırma teknikleri 

kullanımında bazı araştırmacıların çalıştıkları 

örneklem gruplarının eğitim seviyelerini be-

lirtme gereği duymadığı, bazılarınınsa eğitim 

seviyesi açısından eşit oranlarda örneklem 

seçiminde bulunduğu tespit edilmiş olup, bu 

çalışmalar incelemede “Hiçbiri” kategorisine 

dâhil edilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Yöntemlerinin Dergilere Göre Dağılımı

Etnografi Fenomenoloji Gömülü Teori Vaka Çalış-
ması

Niceliksel 
(Deneysel)

Niceliksel (De-
neysiz)

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. %

Galatasaray İleti-ş-im 7 7,29 11 11,46 4 4,17 65 67,71 1  1,04 8 8,33

Kültür ve İletişim 3 4,62 19 29,23 6 9,23 37 56,92 0 0 0 0

Marmara İletişim 0 0 32 51,61 10 16,13 18 29,03 0 0 2 3,23

Selçuk İletişim 1 0,53 90 47,37 7 3,68 71 37,37 0 0 21 11,05 

İletişim Kuram ve 
Araştırma 

1 0,64 80 50,96 17 10,83 40 25,48 0 0 19 12,1

İstanbul İletişim 0 0 35 38,04 2 2,17 40 43,48 0 0 15 16,3

Global Media Journal 2 1,16 49 28,49’ 6  3,49 98 56,98 2 1,16 15  8,72

İletişim Araştırmaları 
Dergisi

1 2,04 20 40,82 0 0 27 55,1 0 0 1 2,04

Atatürk İletişim 0 0 31 28,18 2 1,82 67 60,91 0 0 10 9,09

Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda 
örneklem grubunu yüksek eğitim görmüş ki-
şilerin (%14,30) oluşturduğu görülmektedir. 
Bunun bir nedeni, örneklem grubu içine dâhil 
edilen deneklerin, görüşmeci veya anket ya-
nıtlayıcılarının kültürel ve siyasal bilinç dü-
zeylerinin yüksekliği ve dolayısıyla da bunun 
araştırmanın ciddiyetini güçlendirebileceği 
varsayımı olabilir. İncelenen toplam makale 

sayısı genelinde kendileriyle anket, mülakat 
veya haklarında inceleme yapılacak kesimle-
rin üniversite öğrencileri arasından ve özel-
likle araştırmacıların çalıştıkları kurumdan 
seçildiği görülmektedir ki, bu durum araştır-
macının nesnelliği ve çalışma bulgularının 
sıhhati açısından pekâlâ önemli bir sorun ola-
rak değerlendirilebilir. Öte yandan, bu görüşü 
karşıt yönde dengeleyici bir başka görüşün 
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varlığından da söz edilebilir ve şu önemli 
hususun altı çizilebilir: Bu formatta çalışma 
yapan akademisyenlerin özellikle kendi ça-
lıştıkları üniversitenin öğrencilerini örneklem 
grubu olarak seçmelerinin nedeni, hiç kuşku-
suz “kolay ulaşılabilirlik” olanağıdır. Yine 
öte yandan belirtmek gerekir ki, böylesi bir 
tercih birçok    çalışmanın veri/bilgi ve bakış 
açısı bakımından zenginleşmesi önünde ciddi 
bir engel teşkil etmektedir. 

Grafik 5. Makalelerin Örneklem Grupla-
rına Göre Dağılımı

Tablo 3’deki bulgulara gelince; gözlenen so-
nuçların iletişimin disiplinler arası bir alan 
olduğunun açık bir teyidi olduğu söylenebi-
lir. Bu bağlamda, “makalelerin araştırma ko-
nularına göre dağılımı” konusuna bakıldığın-
da, toplam 993 makale içerisinden 307’sinin 
iletişim sosyolojisi çalışma alanında gerçek-
leştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla maka-
lelerde % 30.92 oranında en fazla çalışılan 
konu iletişim sosyolojisidir. Ayrıca yine bu 
bağlamda iletişim çalışmalarının kahir ekse-

riyetinin toplumsal olay ve olgular ekseninde 
ele alındığı söylenebilir. Öte yandan, birçok 
makaleyi tek bir kategoriye dâhil etmek ol-
dukça zor görünmektedir. Örneğin yeni ile-
tişim teknolojileri üzerine yazılan bir makale 
bu teknolojinin toplumsal yansımalarını konu 
edinebilmektedir. Bu durumda, çalışmanın 
yeni iletişim teknolojileri alanında mı yoksa 
iletişim sosyolojisi alanında mı yer alacağı 
konusu hayli tartışmalı hale gelebilmektedir. 
Bu ve benzeri sentezlerin varlığından dolayı 
da incelenen makalelerde iletişim sosyolojisi 
konusunun görece yüksek çıkmış olabilece-
ğini söylemek mümkündür. En fazla çalışılan 
ikinci konu ise, tabloda da gösterildiği üzere 
% 15,81’lik bir oranında halkla ilişkiler çalış-
malarıdır. Bunun önemli nedenlerinden biri, 
bazı dergilerde tematik olarak halkla ilişki-
ler çalışmalarının karşımıza çıkmış olması-
dır. Buna mukabil, genel gazetecilik, görsel 
iletişim, siyasal iletişim, iletişim teknoloji-
leri, kültürel çalışmalar, vb. çalışma alanla-
rı birbirine yakın olarak ve orta yoğunluklu 
düzeyde çalışılmış konulardır. Ayrıca maka-
lelerin incelenmesi esnasında görsel iletişim 
çalışmalarının çoğunu sinema çalışmalarının 
oluşturduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan, si-
yasal iletişim çalışmaları ise güncel siyasal 
meseleler ve özellikle seçim dönemlerinde 
siyasi partilerin çalışmaları üzerine yoğun-
laşmaktadır. İletişim teknolojileri bağlamın-
da kısmen radyo ve televizyon üzerine yapı-
lan çalışmalar da dikkati çekmekle birlikte, 
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bu çalışma alanında daha ziyade internet ve 
mobil cihazlar üzerinde yoğunlaşıldığı söy-
lenebilir.  Kültürel çalışmaların ise özellikle 
televizyon araştırmaları üzerine temellendiği 
iddia edilebilir. Önemli bir bulgu olarak, ile-
tişim eğitimi alanında hemen hiçbir çalışma 
yapılmamış olduğu dikkat çekmekle birlikte, 
medya okuryazarlığı üzerine yazılan makale-
ler de çoğunlukla sosyolojik çıktılar üzerine 
yoğunlaşmış olup, bunlar da rahatlıkla ileti-
şim sosyolojisi kategorisine dâhil edilebilir. 

Uluslararası iletişim alanında yapılan çalış-
malar genellikle çok az sayıda olmakla birlik-
te, bu türdeki çalışmaların büyük bir kısmının 
özellikle kültürlerarası iletişim perspektifin-
den yapılmış olması nedeniyle, bu türdeki 
çalışmaların doğrudan uluslararası iletişim 
kategorisine dâhil edilmelerine engel teşkil 
ettiği söylenebilir. 

nedeniyle, bu türdeki çalışmalardoğrudan 
uluslararası iletişim kategorisine dâhil 

Tablo 4. Makale Konularının Yıllara Göre Dağılımı

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam

Araştırma 

Konuları

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. %

Genel Gazete-

cilik

18 %21,18 11 %12,94 16 %18,82 12 %14,12 11 %12,94 17 %20 85

Görsel İletişim 9 %14,52 8 %12,9 12 %19,35 12 %19,35 12 %19,35 9 %14,52 62

Halkla İlişkiler 18 %11,46 14 %8,92’ 26 %16,56 33 %21,02 35 %22,29 31 %19,75 157

İletişim Eğitimi 0 %0.00 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0

İletişim Endüst-

risi

4 %21,05 1 %5,26 6 %31,58 5 %26,32 1 %5,26 2 %10,53 19

İletişim Felsefesi 4 %25 1 %6,25 3 %18,75 2 %12,5 3 %18,75 3 %18,75 16

İletişim Hukuku 0 %0 3 %20 3 %20 2 %13,33 3 %20 4 %26,67 15

İletişim Sosyo-

lojisi

47 %15,31 46 %14,98 45 %14,66 39 %12,7 68 %22,15 62 %20,2 307

İletişim Tarihi 7 %19,44 4 %11,11 3 %8,33 8 %22,22 10 %27,78 4 %11,11 36

İletişim Tekno-

lojileri

14 %14,43 5 %5,15 14 %14,43 17 %17,53 21 %21,65 26 %26,8 97

İletişimin Ekono-

mi Politiği

3 %17,65 5 %29,41 2 %11,76 0 %0 4 %23,53 3 %17,65 17

Tablo 4’deki veriler ışığında, “makale konu-
larının yıllara göre dağılımı” ele alındığında; 

2011’de 47, 2012’de 46, 2013’de 45, 2014’de 
39, 2015’de 68 ve 2016 yılında ise 62 maka-
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le ile tüm yıllarda en fazla çalışılan konunun 
yine iletişim sosyolojisi olduğu görülmekte-
dir. Dolayısıyla iletişim akademisyenlerinin 
bu altı yıl boyunca istikrarlı bir şekilde en 
fazla eğilim gösterdikleri konunun iletişim 
sosyolojisi olduğu görülmektedir. Sosyolo-
jiye olan bu eğilimin nedeni ne olabilir? İlk 
akla gelen nedenler ülkenin kendine özgü 
toplumsal ve tarihsel koşullarına bağlı ola-
rak, Türkiye’de toplumsal değişimin hızlı bir 
seyir izlemesi, toplum mühendisliği tartışma-
larının hiç hız kesmemesi, olayların ve kamu 
gündeminin sürekli değişmesi, vb. olabilir. 
Bu durumun ikinci ve belki de en açıklayıcı 
nedeni ise, hiç kuşkusuz daha genel ve ev-
rensel bir gerçekliğe tekabül eden teknolojik 
determinizm olgusudur. Başka bir deyişle, 
hızla gelişen, değişen ve çeşitlenen teknolo-
jinin toplumsal ve kültürel yapıyı etkileme-
sidir. Öte yandan, tablo 4’deki verileri yatay 
eksende okuduğumuzda; kişilerarası iletişim 
konusunun % 33,33 oranında 2016 yılında 
ve % 26,67 oranında 2011 yıllarında en fazla 
çalışılan konu olduğu görülmektedir. İletişi-
min ekonomi politiği konusuna ise % 29,41 
oranında en fazla 2012 yılında rağbet edildiği 
söylenebilir. İletişim endüstrisi 2013 yılında 
% 31,58 ve 2014 yılında % 26,32 oranıyla en 
fazla çalışılan konu olmuştur. 2015 yılı ise 
% 27,78 oranında iletişim tarihinin en fazla 
çalışıldığı yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle bu sonuncuda, son beş-on yıllık dö-
nemde Türkiye kamuoyunda tarihle ilgilen-

me eğiliminin medyatik hale gelmesinin de 
payı olabilir. Kişiler arası iletişim konusunun 
2016 yılında önemle üzerinde durulan konu 
olması da muhtemelen halkla ilişkiler iletişim 
alanının kurumsallaşması ve kişisel gelişim 
öğreti ve uygulamalarının popülerliğiyle bir 
ilgili olabilir. Tüm bu okumalar çerçevesinde 
bazı konuların belirli yıllarda daha ağırlık-
lı olarak çalışıldığı bazı konuların ise ihmal 
edildiği sonucuna varılabilir. 

Son olarak; tablo 5 ve tablo 6’daki veriler 
bağlamında “makale konularının dergilere 
göre dağılımına” baktığımızda, genel gazete-
cilik çalışmalarının en fazla (%25,88) Selçuk 
İletişim dergisinde; en az ise İletişim Araştır-
maları dergisinde çalışıldığı, görsel iletişim 
araştırmalarının en fazla (% 19,35) Global 
Media Journal’da; en az ise İstanbul İletişim 
ve İletişim Araştırmaları dergilerinde çalı-
şıldığı, halkla ilişkilerin en fazla (% 26,75) 
Selçuk İletişim dergisinde, en az ise Kültür 
ve İletişim’de çalışıldığı, iletişim felsefesi-
nin en fazla (%37,50) Galatasaray İleti-ş-im 
dergisinde çalışıldığı, iletişim sosyolojisinin 
en fazla (% 20,52) Selçuk İletişim dergisinde 
en az ise Marmara İletişim dergisinde çalışıl-
dığı, iletişim eğitiminin ise bu yıllar arasın-
da hiçbir dergide çalışılmadığı gözlenmiştir. 
Yine tabloya bakarak söylersek, uluslararası 
iletişimin çalışıldığı tek dergi Kültür ve İleti-
şim dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte 
yandan, iletişim endüstrisi % 36,84, iletişim 
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hukuku % 26,67, iletişim tarihi % 25,00 ve 

kişilerarası iletişim % 46,66 oranında en fazla 

İletişim Kuram ve Araştırma dergisinde çalı-

şılmıştır. Ayrıca iletişim teknolojileri % 30,93, 

iletişimin ekonomi politiği % 23,53, kültürel 

çalışmalar % 43,10, kültürlerarası iletişim % 

33,33, siyasal iletişim % 25,40 oranında en 

fazla Global Media Journal’da çalışılmıştır. 

Genel olarak veriler değerlendirildiğinde, 

denebilir ki, belirli dergilerin belirli konular 

üzerine yoğunlaştıkları dikkat çekmektedir. 

Buna mukabil, bazı dergilerin tematik dosya 

hazırlıyor olmalarının da çalışma konularının 

dağılımındaki oranı etkilediği söylenebilir.

Tablo 5. Makale Konularının Dergilere Göre Rakamsal Dağılımı

Galatasa-
ray İleti-
ş-im

Kültür 
ve İle-
tişim

Mar-
mara 
İletişim

Sel-
çuk 
İleti-
şim

İletişim 
Kuram 
ve Araş-
tırma

İstan-
bul 
İleti-
şim

Glo-
bal 
Media 
Jour-
nal

İletişim 
Araştırma-
ları Dergisi

Ata-
türk 
İleti-
şim

Top-
lam

Genel Gaze-
tecilik

10 3 9 22 18 6 12 0 5 85

Görsel İle-
tişim

8 6 5 9 6 3 12 3 10 62

Halkla İliş-
kiler

12 1 8 42 30 24 22 3 15 157

İletişim 
Eğitimi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İletişim 
Endüstrisi

3 1 4 1 7 0 1 0 2 19

İletişim 
Felsefesi

6 1 1 1 3 2 1 0 1 16

İletişim 
Hukuku

1 2 2 0 4 4 1 1 0 15

İletişim 
Sosyolojisi

36 34 16 63 50 22 29 27 30 307

İletişim 
Tarihi

1 0 2 4 9 3 4 6 7 36

İletişim Tek-
nolojileri

4 3 4 18 7 9 30 4 18 97
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İletişimin 
Ekonomi 
Politiği

2 1 1 1 1 2 4 3 2 17

Kişilerarası 
İletişim

1 0 0 4 7 2 0 0 1 15

Tablo 6. Makale Konularının Dergilere Göre Yüzdelik Dağılımı

       Galatasa-
ray İleti-
ş-im

Kültür 
ve İleti-
şim

Marmara 
İletişim

Selçuk 
İletişim

İletişim 
Kuram 
ve Araş-
tırma

İstanbul 
İletişim

Global 
Media 
Journal

İletişim 
Araştırma-
ları Dergisi

Atatürk 
İletişim

Toplam

Genel Gaze-
tecilik

11,76% 3,53% 10,59% 25,88% 21,18% 7,06% 14,12% 0,00% 5,88% 100,00%

Görsel 
İletişim

12,90% 9,68% 8,06% 14,52% 9,68% 4,84% 19,35% 4,84% 16,13% 100,00%

Halkla 
İlişkiler

7,64% 0,64% 5,10% 26,75% 19,11% 15,29% 14,01% 1,91% 9,55% 100,00%

İletişim 
Eğitimi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

İletişim 
Endüstrisi

15,80% 5,26% 21,05% 5,26% 36,84% 0,00% 5,26% 0,00% 10,53% 100,00%

İletişim 
Felsefesi

37,50% 6,25% 6,25% 6,25% 18,75% 12,50% 6,25% 0,00% 6,25% 100,00%

İletişim 
Hukuku

6,67% 13,33% 13,33% 0,00% 26,67% 26,67% 6,67% 6,67% 0,00% 100,01%

SONUÇ

Sonuç olarak, Türkiye’deki iletişim çalış-
malarının gerek yöntem, gerek tematik ve 

gerekse örneklem gurubu ve yazar sayıları 
çerçevesindeki genel eğilimini ortaya koy-
mayı amaçlayan çalışmada, 2011-2016 yıl-
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ları arasında Türkiye’deki iletişim fakülte-
leri bünyesinde çıkarılan dokuz dergide ya-
yımlanmış toplam 993 makale incelenmiştir. 
Çalışma yapılırken her bir makalenin içeriği, 
belirlenen kategoriler çerçevesinde ayrıntılı 
olarak taranmış ve iletişim alanında çalışma 
yapan akademisyenlerin genel eğilimi nicel 
ve nitel verilerle belgelenmeye çalışılmıştır. 
Dolayısıyla altı yıllık periyoddaki toplam 993 
makalenin ayrıntılı olarak taranması sonucu 
iletişim çalışmalarındaki çalışma seyri ortaya 
konulmak istenmiştir. 

Çalışma bulgularına göre, en fazla maka-
lenin yayımlandığı derginin Selçuk İletişim 
dergisi, en az makale yayımlayan derginin 
ise İletişim Araştırmaları dergisi olduğu sap-
tanmıştır. Öte yandan, akademisyenlerin ko-
lektif çalışmaktan ziyade bireysel çalışmayı 
tercih ettikleri bulgulanmıştır ki, bu gerçek-
ten de çalışma etnografyası açısından önemli 
bir bulgudur. Bununla birlikte, az sayıdaki 
kolektif çalışmanın da genellikle iki yazar-
lı olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuç da, 
pekâlâ araştırmacıların en ideal kolektif ça-
lışma şeklinin en fazla iki kişiyle sınırlı olan 
ekiplerce gerçekleştirilen çalışma olduğuna 
ilişkin bir düşünceye sahip oldukları varsayı-
mıyla açıklanabilir. Öte yandan, iletişim araş-
tırmaları çerçevesinde çalışma örnekleminin 
yüksek eğitimli kesimlerden seçildiği gözlen-
miş olup, özellikle çalışmayı yapan araştır-
macı ve/veya araştırmacıların kendi çalıştık-

ları kurum veya iş yerlerindeki kişileri tercih 
ettikleri görülmüştür. Ayrıca çalışma konuları 
kategorilere ayrılarak inceleme yapıldığında 
da aşağı yukarı tüm dergilerde en fazla çalışı-
lan konunun iletişim sosyolojisi olduğu tespit 
edilmiştir. En az rağbet edilen alanının ise ile-
tişim eğitimi olduğu görülmektedir. Ele alı-
nan toplam 993 makalede en fazla tercih edi-
len araştırma tasarımı olarak ilk sırada vaka 
çalışması, ikinci sırada ise fenomenolojik 
çalışma türü yer almaktadır. İnceleme kap-
samında gelecekte yapılacak çalışmalar için 
önemli miktarda bir verinin mevcut olduğu 
söylenebilir. Pek çalışılmayan ancak çalışıl-
ması gereken konular, çözüm bekleyen ancak 
çözülmeden kalmış sorunlar, anlaşılmayan 
ancak anlaşılması gereken eğilimler, sorul-
muş ancak yanıt bulamamış soruların akıbeti 
de nihayetinde yine elde edilecek yeni veriler 
ışığında ortaya konabilir. Bu doğrultuda ileti-
şim alanında çalışma yürüten/yürütecek aka-
demisyenlerin üzerinde pek fazla durulmayan 
sorunlara eğilmeleri ve yenilikçi bakış açıla-
rına sahip çalışmalar ortaya koymaları umut 
edilebilir. Gelişkin bir iş bölümü ve iş birli-
ğine dayalı olarak yürütülen çalışmaların ise, 
araştırmanın hem kapsamını genişleteceği, 
hem de bakış açılarını zenginleştirebileceği 
unutulmamalıdır.  
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The theoretical and practical framework of the communication sciences has in-
evitably widened due to the communication environment of Turkey which has become more 
diversified and relatively civilized with the introduction of private radio and television as of the 
beginning of the 1990s as well as the new communication technologies that became widespread 
in the early 2000s. Aim: However, what are the subjects and problems studied and examined 
in the studies conducted in this field and which theoretical frameworks, research methods and 
techniques and research models are used? Which urgent and critical issues of the media sector 
are solved through the studies forming general framework of communication sciences? This 
study aims to identify a general trend by examining the current national trends and topics in 
communication studies in Turkey on the basis of these questions and similar others. Method: 
To this end, the articles published in the scientific and academic journals of the Faculties of 
Communication in Turkey between 2011 and 2016 were examined in terms of their theoretical 
frameworks and research methods and models. The descriptive method, which generally serves 
to make assessments, was used to assess the general situation and, as a result, the general trend 
in the communications studies was presented within the scope of the categories determined. 
Findings and Results: A total of 993 articles published in the scientific and academic journals 
of the Faculties of Communication in Turkey between 2011 and 2016 were examined. There-
fore, detailed study of a total of 993 articles in the six-year period was intended to reveal the 
working history of the communication studies. According to the findings of the study, Selçuk 
Communication Magazine was the most published magazine, and Magazine Communication 
Research Magazine was the least published magazine. On the other hand, it has been found 
that academicians prefer to work individually rather than collectively. On the other hand, it 
was observed that study sample was selected from highly educated sections within the fra-
mework of communication researches, and it was seen that researchers and / or researchers 
who preferred to work preferred the persons who worked in their institution or work place. In 
addition, when the study subjects were divided into categorical groups, it was determined that 
communication sociology is the most studied subject in all the journals. The least sought-after 
area is communication training. In the total of 993 items, the most preferred research design is 
the case study and the second is the phenomenological study type. While the study was being 
conducted, the content of each article was scanned in detail within the specified categories and 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: O22

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: O22

ID: 415 K: 459
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

368

the general tendency of academicians working in the field of communication was tried to be 
documented quantitatively and qualitatively. As a result, putting less emphasized subjects and 
working methods in the field of communication will shed light on future communication stu-
dies and academicians. In this direction, it is hoped that the academicians who are studying / 
working in the field of communication should focus on problems that are not much emphasized 
and put forward the studies with innovative perspectives. It should not be forgotten that studies 
conducted on the basis of a good division of labor and business co-operation will both broaden 
the scope of the research and enrich the perspectives. 
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Öz: En geniş anlamıyla sosyal pazarlama, pazarlama ilkelerinin, 
yöntemlerin ve stratejilerin sosyal amaçlarla kullanılmasıdır. Önceki 
araştırmacılar konuyu farklı bir perspektifle araştırmış ancak sağlık 
kampanyalarının nasıl oluşturulduğu, dev tütün üreten kurumların 
sosyal pazarlama kampanyalarına karşı nasıl sigara bıraktırma kam-
panyalarını yürüttükleri konusunda çalışmalar sunmamışlardır. Bu 
çalışma, farklı kültürlere sahip Türkiye ve Birleşik Krallık’ta benzer 
konulardaki sosyal pazarlama kampanyalarının uygulamalarına ilişkin 
daha fazla bilgi vermektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılmaktadır. Kampanyanın yaratıcı ve uygulayıcıları ile yarı ya-
pılandırılmış yüz yüze görüşülerek veriler toplanmış, buna ek olarak, 
kampanyanın hedef kitlesinin duygu ve düşüncelerini belirlemek için 
18-26 yaş aralığındaki bireyler ile fokus grup çalışması yapılmıştır. İki 
farklı ülkedeki sosyal pazarlamada kampanya uygulamalarının farklı 
olup olmadığını tanımlamak ve iki farklı hedef kitlenin aynı kampanya 
üzerine tepkilerindeki farklı ve benzer yönlerini tanımlamak ve ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Aynı amaçla farklı ülkelerde yapılan kam-
panyaların benzer yönleri; hedef kitlelerinin ve kullanılan medyanın 
(geleneksel medya) benzerliği, takım çalışması gerektirmesi, belli 
zaman aralıklarında değerlendirme zorunluluğunun olması, profesyo-
nel desteğe ihtiyaç duyulması, uzun soluklu yürütülmesi, sonuçların 
şeffaflık taşıması ve hedef kitlelerin çoğuna ulaşılabilmesi olarak 
belirlenmiştir.  Farklı yönleri ise örnek alınan modeller ve stratejileri 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kampanya, Sigarayı Bıraktır-
ma Kampanyaları, Karşılaştırmalı Analiz

Abstract: In its broadest sense, social marketing is the utilization of 
marketing principles, methods and strategies for social purposes. Pre-
vious researchers have investigated the topic on different perspective, 
however, substantial lack of knowledge is missing in terms of how 
health campaigners create and implement their anti-smoking social 
marketing campaigns to fight against giant tobacco industry’s social 
marketing. Hence, this research focus does not focus on ethnocentric 
analysis, but further provide insight whether and in what ways social 
marketing campaigns practice varies on similar subjects in two count-
ries, namely Turkey and the UK, which are embraces distinct cultures. 
This study employs a qualitative research method. More specifically, a 
data collected via semi-structured face-to-face interview with creator 
and implementers of campaigns, in addition, a focus group study is 
included to provide thoughts, feelings and opinions of the target group 
of the campaign, which are age between 18-26 people. Subsequent of 
this research, we are aiming to identify and point out does campaigner 
practice differ in social marketing in different these two countries and 
culture and is there any substantial respond or reaction differences 
occur amongst the two target audiences.  The similar aspects of campa-
igns made in different countries for the same purpose can be regarded 
as the similarity of target groups and the media (traditional media), the 
need for teamwork, the need for evaluation at a specific period of time, 
the need for professional support, long-term practice, transparency 
of the results and the attainment of the majority of the target groups. 
Different aspects of the campaigns made in different countries for the 
same purpose are regarded as exemplary models and strategies. The 
most important problems encountered during the campaign process are 
seen that the target group is not recognized properly and the appropria-
te communication is not established.  

Key Words: Social Marketing, Campaign, Anti-Smoking Campaigns, 
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INTRODUCTION

Increasing competition of the institutions in 
the global dimension is not based on possessed 
assets or turnover, but rather on the interac-
tions with the target groups and perceptions 
they establish. In this direction, institutions 
have to prove themselves to the target groups 
well and communicate with them interactive-
ly, and most importantly to show that they are 
doing business with the benefit of the people 
and them. Therefore, the life quality of target 
groups and partners considered by the insti-
tutions, regarding the benefit of the society, 
the need of producing goods and services that 
do not damage the environment and create no 
problem has made social marketing studies a 
necessity today. The consideration of the ben-
efit of the society or individuals and voluntary 
behavioral changes are at the core of social 
marketing. It is considered in campaigns to 
influence large masses and to change their be-
haviors. Social marketing campaigns include 
the details of purposeful and broad applica-
tion on the basis of marketing strategies and 
behavioral changes are fundamentally aimed. 
For behavioral changes, it is primarily essen-
tial to create a belief change or to strengthen 
some beliefs. Therefore, institutions have to 
think sincerely, accountably, transparently 
and beneficially in their social marketing 
campaigns. Reverse campaigns can be made 
to prevent the target groups or partners from 

using some products or services in some cas-
es just as the positive aspects of the product 
or service are presented in social marketing 
campaigns. This situation can vary according 
to region, country and subject. 

Social marketing campaigns are carried out in 
different countries with the same purpose and 
content. In particular, the smoking cessation 
campaigns are supported by institutions and 
governments in different countries all over 
the world. The United Kingdom and Turkey 
are two example countries. In this study, the 
social marketing campaigns for smoking ces-
sation of these two countries were analyzed 
and the similarities and differences, the strat-
egies of these campaigns and the difficulties 
encountered during the campaign due to dif-
ferent cultures are evaluated.

LITERATURE REVIEW 

The competition environment of today is 
making the enterprises more responsible 
against their target audience, and this respon-
sibility is clearly being observed in social 
marketing campaigns. The enterprises that 
regard social responsibility and teamwork act 
by the awareness of sustainable life quality, 
taking the benefits of society into consider-
ation and natural interaction of the products 
with the environment (see Table I).For the en-
terprises having this awareness, acting within 
the frame of society focus instead of selling 
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the product or using it in order to strengthen 
a strategy during competition is more impor-
tant. Social investments made for the future 

are increasing the social awareness, and a 
general benefit is developing. 

Table 1. The Condition Where Enterprises Approach with Social Responsibility  
Awareness*

Traditional Enterprises Modern Enterprises with High Social 
Responsibility Awareness 

Purpose
•	Economic growth and profit
•	Maximizing the income of the 

investor

Purpose
•	Sustainability and life quality
•	Maximizing the benefit of the investor and society

Products
•	Products focused on function, style 

and price
•	Products focused on packaging

Products
•	Products focused on the environment

Organization
•	Hierarchical structure 
•	A structure where top management 

is included in the decision 
mechanism

Organization
•	Non-hierarchical structure 
•	A structuring where it is possible for all the participants to 

affect the decision

Environment 
•	Use of environment as a source
•	Regarding and prioritizing 

pollution and wastes

Environment 
•	Being in harmony with nature
•	Management of pollution and wastes with the awareness that 

natural resources are not unlimited

Functions of Enterprise
•	Marketing is focused on increasing 

consumption
•	Finance is focused on profit in 

short term. 
•	Accounting is focused on cost. 
•	Human resources management is 

focused on increasing efficiency of 
workers. 

Functions of Enterprise
•	Marketing is focused on training the consumer. 
•	Finance is focused on long term sustainable growth. 
•	Accounting is focused on costs related to the environment. 
•	Human resources management is focused on health and 

safety at the workplace. 

*(Shrivastava, 1995:  130)
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Various definitions had been made by differ-
ent authors since thearise of social marketing 
concept. Kotler and Zaltman(1971) define 
social marketing as preparation, implementa-
tion and inspection of programs which cover 
the issues of planning, pricing, communica-
tion and distribution promotion of goods or 
services and which is made in order to affect 
the acceptability of social thoughts. And ac-
cording to another definition, social market-
ing is the use of marketing principles and 
techniques in order to affect the same target 
audience regarding their attitudes which they 
voluntarily accept, refuse and change as be-
ing for the benefit of groups or whole society 
(Kotler et al, 2002: 5).  Omer Baybars Tek 
define social marketing process as prepara-
tion, implementation and control of programs 
which will facilitate the acceptance of social 
ideas by managing the processes such as 
product planning, pricing, communication, 
distribution and market research. This type of 
marketing covers the efforts of forming of a 
specific view as independent from individu-
als, organizations and institutions support-
ing it, sustaining that view or changing the 
attitudes and behaviors against the existing 
opinions (Tek, 2005: 34). In social market-

ing, the demeanor of the audience -which 
is selected as target- relevant to an existing 
problem or relevant to a problem being con-
sidered to be prevented is being formed by 
the use of traditional marketing techniques.  
At this point, social marketers differ from the 
marketers of commercial sector in respect 
of strategy and tactic. Social marketing and 
marketing of commercial product use similar 
methods, but efforts for changing a behavior 
being for the benefit of a society is replacing 
the product (Bright, 2000:14). Social market-
ing campaigns mean addressing and manag-
ing the process within a campaign by using 
social marketing strategies. Thus, when it is 
considered within a campaign, the change of 
behavior is able to realize at social dimen-
sion as well as individual dimension. For 
instance, environmentalist social marketing 
studies -which can be gathered under three 
main headings- are able to occur as top to 
bottom social campaigns, personalized social 
marketing campaigns and community based 
social marketing studies.  Even if each head-
ing progresses with different sub-headings 
within itself, all studies conclude by change 
of behavior (see Table: 2).  
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Table 2. Environmentalist Behavioral Change Approaches*

Environmentalist Behavioral Change Approaches

Top to bottom
social campaigns

Personalized 
social marketing 

Community based
social marketing 

Focus Individual Individual Ecological teams

National energy 
saving campaigns

Smart travel

Step Knowledge Direct contact Interest

Step Information Motivation Collective motivation

Step Attitude Information Information

Step Value Test (testing) Test (testing)

Step Change of behaviour Change of behavior Change of behavior

*(Gelibolu, 2011, 67)

Social marketing campaigns dwell on the fol-
lowing headings besides forming change of 
behaviour (Navaie, 2005);

-  Appealing to social stakeholders,

-  Improving partnerships within society,

-  Generating strategies that support forma-
tion and extensification of policies rel-
evant to the subject of change/improve-
ment service to be provided,

-  Involving in required activities in order 
to procure additional fund sources for the 
studies in subject.  

•	 By the social marketing campaigns, it is 
being tried to for the public to preserve 

the environment, to carry out an healthy 
life and to embrace the cultural and art 
activities. This effort is the result of con-
sidering the issue in respect of society 
(Karafakıoğlu, 2006, 11) Social market-
ing campaigns provide service for the 
benefit of society and for its real require-
ments, and increase the general welfare 
level of the society or of the relevant unit 
(Sezer, 1999). In these campaigns, hav-
ing the new behavior accepted, having a 
potential behavior refused, changing an 
existing behavior and having an old be-
havior abandoned are long term or gener-
al purposes (Eser & Özdoğan, 2006: 38-
40).  The purposes of social marketing 
campaigns according to Kotler (1987) 
are being provided in detail below; 
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•	 In education - social marketing, training 
the society and raising its awareness is in 
subject. It is required to infuse positive 
and beneficial opinions, habits and be-
haviors to the whole targeted society. 

•	 Ensuring a specific behavior in an instant 
– In social marketing, it is being intended 
for the whole society to accept and ap-
ply a specific behavior. This behavior to 
be for the benefit of the society is a key 
subject.

•	 Changing behavior- Social marketing 
may aim at abandoning the society from 
a behavior and/or habit which is against 
the society.

•	 Changing belief- Social marketing may 
aim at changing a belief which is against 
the society and/or which is not for the 
benefit of the society, but which had been 
accepted in the society.

Besides the institutions perform social mar-
keting campaigns for availing the society, in 
some cases such campaigns are able turn to a 
necessity.  For instance, the requirement for 
a new information or study to be known by 
masses is able to become the basis of a social 
marketing campaign. Even if rapidly reach-
ing the new information is in subject today 
through information communication technol-
ogies, the concern of ‘what the correct infor-
mation is’ is unable to be understood in some 

cases and the people are able to be misled. 
But within the frame of a campaign, for in-
stance when the details of the study of “how 
much breast milk is required for the babies” 
is sent to target audience along with the clear 
identity of the institution spreading the infor-
mation, the persuasion of target audience is 
becoming easy. Another condition that will 
require social marketing is contra market-
ing campaigns. Especially the institutions 
are able to perform persuasive campaigns in 
different countries against some products or 
services which may be against the society. In 
such cases, social marketing campaigns are 
able to be organized in order to express that 
the product may cause ailments such as, can-
cer, heart attack, inappetency and infertility.   
In the studies performed, creating collective 
consciousness against the harms of cigarette, 
prohibiting smoking at public areas and im-
posing sanction by fine are being supported 
by organizing campaigns against cigarette.  
In addition to these, social marketing cam-
paigns are also being used in order to mobi-
lize the society in positive direction in some 
cases. Because the individuals are able to 
slog in mobilizing on some issues by many 
reasons despite being aware.  For instance, 
despite knowing the dangers of pacing on the 
street while listening to high volume music, 
the harms of smoking and the benefits of ex-
ercising, it is able to be acted on the contrary.  
The people are able to not perform the things 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: O22-M39

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: O22-M39

ID: 413 K: 457
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972

375

being for their benefit despite they know 
what they are required to do.  In such cases, 
social marketing campaigns are being formed 
with a context that will directly mobilize the 
people instead of raising their awareness.

As focusing on the benefit of society is in 
subject in social marketing, the institutions 
are required to consider the requirements 
of their customers besides considering their 
own profits. In addition to this, even if the 

first reaction expected from the customers is 
the change of behavior, changes relevant to 
norms and political changes are also being 
considered in social marketing campaigns, 
and they are being separated to specific peri-
ods.  Levy and Zaltman (1975) had examined 
the types of change in social marketing cam-
paigns at micro, group and macro levels as 
per time and society level. The defined levels 
are being seen in Table 3.

Table 3. Types of Social Change as per Time and Social Level*

Change Micro 
level (individual)

Group level (Group/organiza-
tion)

Macro level
(society) 

Short term Change of behaviour Changes in norms/management Change of policy

Example Attending to clinic for 
quitting smoking

Removing the 
tobacco advertisements
which are close to schools

Prohibiting all formsof 
marketing tobacco

Long term Change of life style Organizational change Socio-cultural develop-
ment

Example Quitting smoking Preventing sales of cigaretteto 
minors

Eradicating/wiping off 
all tobacco types

*(Levy &Zaltman, 1975)

Social marketing campaigns have a wide 
subject range in which behavioral changes of 
individuals and groups that will avail them-
selves and the society may occur (Pattie et al., 
2007: 18).  As studies of creating awareness 
regarding decreasing/preventing the use of 
cigarette, alcohol and substances, and obesi-
ty, and infectious diseases such as AIDS/HIV 

being in the first place, preventing chemical 
wastes, preventing violence against women, 
rights of animals, problems of migration and 
migrants, studies for disabled individuals are 
among frequently dwelled campaign sub-
jects.    In Table 4, step by step phases of so-
cial marketing campaign intended to prevent 
the smoking of youth is being shown. 
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Table 4. Guide For the Campaign of Preventing the Youth From Smoking*

Key Message Preventing the Start of Smoking

Target Audience Elementary school and high school students and other youth

Purposes of Communi-
cation 

Known: Cigarette addiction is real and possible.
Believed: Diseases relevant to cigarette are painful.  If you lose your
life due to cigarette, you family also suffers. 
Performed: Not being able to smoke.

Promised Benefits More healthy, long and happy life

Supporting the Promi-
ses Given

Real stories of individuals who had started smoking at young age, Stories regar-
ding family members who had passed away due to diseases related to cigarette,
Visual graphs indicating the harm caused in the body by cigarette, Data of health 
institutions

Openings Listening to radio
Watching TV
Making research on internet
Speaking to friends

Position Smokers are risking their lives, and they are causing distress ontheir friends and 
future families. It’s not worth it!

*(Eser & Özdoğan, 2006: 71)

The above constituents of social marketing 
campaign had been composed in order to 
prevent the youth from smoking. The cam-
paign, which targets the elementary school, 
high school students and other youth, prom-
ises more healthy, long and happy life. The 
lives of individuals who had started smoking 
at young age and who had passed away due to 
diseases relevant to cigarette are being told, 
and persuasiveness is being increased by con-
crete data.It is being reached to target audi-
ence by different means through the use of 
mass communication mediums, and messag-
es that will convince the target audience are 

being given. In social marketing campaigns, 
success matters for both the institution and 
the target audiences. Supporting of the real-
ized campaigns by the government, having 
legal sanctions in place, corporate supports 
and support of media have significant role in 
the success of campaigns. In addition, Lefe-
bvre and Rochin (1977: 388) had dwelled 
on five key concepts in the social marketing 
campaigns (Lefebvre&Rochin,1977: 388):

1. Customer Focus: The research, planning, 
implementation and assessment of project is 
carried out as based on the consumer.  The 
research methods had been designed in order 
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to better understand the view and experience 
of the consumer.

2. Classification of Target Audience: Large 
groups are different from more homogenous 
sub-groups. Motivational, cultural and other 
factors which may affect the campaign’s com-
munication strategy are used in determining 
smaller sub-group target audience.

3. Channel Analyses: Suitable methods which 
will be communicated to members of target 
audience are determined by some analyses.

4. Strategy: The target of the project is de-
termined and tactics are planned according to 
targets.

5. Following-Up the Process: Mechanisms 
observing the implementation program had 
been formed. Feedback flow is made in the 
process of changing the direction and re-ex-
amination of constituents of program. 

The use of the above phases in the social mar-
keting campaigns is able to change depend-
ing on the institutions implementing the cam-
paign and the purpose and expectations of the 
campaign. In some campaigns, analyses are 
able to be performed at each phase, and the 
assessment phase is able to be kept in detail 
in some others.

When the social marketing campaign pro-
cess is assessed, it is being observed that 
combined elements of marketing are largely 

being used.  These are product (suggested, 
targeted behavior, goods or service which 
will be featured), competition (the behavior 
already being exhibited), price (social, sensa-
tional and monetary costs against the benefits 
to be provided by the product), distribution 
(the place where the change will be realized 
and/or the place where the target behavior 
will be realized or facility) and promotion (all 
kinds of publicity that will facilitate change, 
communicational functions facilitating sales) 
(Andreasen, 2002:8). In social marketing 
campaigns, it is required to consider that the 
production of the product is being performed 
in a manner that will not harm the environ-
ment and that it doesn’t include artificial 
substances.  While performing the promo-
tion activities of the product, it is required 
to dwell on messages which could be easily 
understood by target audience from different 
environments, and it is required to provide re-
alistic phrases in publicity activities without 
exaggerating.   Distribution is directly related 
to selection of most suitable locations for the 
target audiences, suitability of such locations 
for the society and environment and selection 
of individuals in charge in the most suitable 
manner. Moreover, the price not to exceed the 
purchasing power of the society and not to 
create a perception of low quality -by indicat-
ing it much lower than the purchasing power- 
are also important.  
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THE AIM and THE FOCUS of the RE-
SEARCH 

In its broadest sense, social marketing is the 
utilization of marketing principles, methods 
and strategies for social purposes. In this 
research, implementations of anti-smoking 
campaigns in two different countries are dis-
cussed on the basis of social marketing. The 
first campaign is called “Smoke-free” pre-
pared by the National Health Service (NHS) 
in the United Kingdom. The campaign was 
first carried out between the years 1985 and 
1995 and since 2003 its implementation has 
been continued in cohorts of three years. The 
latest implementation period of the campaign 
is 2012-2014. A similar campaign was carried 
out by the support of the Turkish Ministry of 
Health in three stages. The first stage was 
conducted in 2008-2009; the second was car-
ried out in 2009-2010 and the third one has 
been ongoing since 2010.

The motive of states to become social states 
in the 21st century is directly related with the 
consciousness of social responsibility. More 
particularly, raising awareness about a prod-
uct like cigarette, whose damage has been 
proven, is highly essential. However, en-
abling people to quit an “addictive” product, 
which they bought on their own will, again on 
their own will necessitates quite difficult and 
extensive projects. Also, similar projects may 
be carried out in different countries with di-

verse contents; and thus, different results may 
be obtained. Within this general framework, 
the aim of this research is to present how the 
same campaign is carried out in two different 
countries and institutions with communica-
tion strategies. The main focus of the research 
is to identify similar and different aspects of 
carrying out campaigns in similar subjects in 
two countries with two distinct cultures.

Sub-problems issues of the research are listed 
below:

a. Identifying similar aspects of campaign 
strategies, 

b. Pinning down the problems faced during 
the campaign process.

The campaigns arranged in Turkey and Lon-
don and the interviews carried out by respon-
sible one person for each campaign can be 
regarded as the limitations of the study.

Research Model

In this study, “case study” model is used and 
a qualitative research is carried out on the 
relational level. The case in this research is 
the implementation of “anti-smoking” cam-
paigns. Compared to quantitative research, 
qualitative studies convey more detailed and 
in-depth knowledge about psychological 
measurements and social events. However, 
this situation does not mean that qualita-
tive studies are better than quantitative ones. 
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Qualitative researches are necessary for find-
ing answers to questions, which are hard to 
express with traditional research methods 
(Büyüköztürk et.al. 2012: 234). In this study, 
qualitative research techniques are seen to 
be appropriate for the aim and the identified 
problematic of the research. 

Tools of Data Collection

This research aims to use qualitative data 
collection methods such as face-to-face in-
terview (with creator and implementers of 
the campaign), focus group study (with the 
external target group of the campaign/those 
who are directly influenced), observation and 
document analysis (general). Potential mis-
understandings and prejudices are aimed to 
be circumvented through “data diversifica-
tion” by using the three methods together. 
Interviews will be conducted with the semi-
structured in-depth interview form, which is 
to be prepared by the researcher. Addition-
ally, further issues, which may come up dur-
ing the interview and may be related to the 
content of the interviewee’s responses, will 
be transformed into questions, added in the 
form and posed to the interviewee. Interview 
questions will be prepared on the basis of 
the logical framework. The “logical frame-
work approach” (LFA) was developed by the 
USA’s international aid institution, USAID 
and started to be used. Today, a wide range of 
international aid institutions, from the United 

Nations to the European Union, OECD and 
the World Bank as well as state institutions, 
use logical framework approach in their cam-
paign implementations (Tekindağ, 2005: 29). 
The approach is composed of four main titles: 
research, design, implementation and evalu-
ation. Technological tools such as voice re-
corders, computers and phones will be used 
in the data collection and analysis processes.

Data Collection Process

In the study, the practitioners of the related 
campaigns were firstly interviewed in Ankara 
and London. On 05.09.2014 in Ankara, was 
interviewed face to face with the authorized 
person in the Tobacco and Other Addictive 
Substance Control Department of Public 
Health Institution of the Ministry of Health of 
the Republic of Turkey, using semi-structured 
interview technique. On 30.10.2015, the mar-
keting manager of the UK public health mar-
keting director was interviewed by asking the 
questions in the semi-structured interview 
form in digital media.

In addition to the representatives of the in-
stitutions, a total of six focus group studies, 
which three of them were at different times, 
were held in London and Ankara. In Turkey, 
1st focus group: 9 people, 2nd focus group: 9 
people, last focus group: 8 people participat-
ed in these group studies. Group interviews 
lasted between 150-180 minutes. In London: 
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1st focus group: 8 people, 2nd focus group: 8 
people, 3rd focus group: 9 people participat-
ed in these group studies. The other two focus 
group studies were done on 28.10.2015 and 
on 30.10.2015 in Turkey. These interviews 
lasted between 100 and 150 minutes. The fo-
cus groups in London were held between the 
hours of 150 and 160 minutes on 31.10.2015.

In the focus group interviews, 30 questions 
were prepared and these questions were col-
lected in 20 topics because of the similarity of 
the answers given by the participants. It has 
been noted that the questions are appropriate 
to the style of daily use. A pre-test was con-
ducted with a group of eight people in both 
countries for the clarity of the questions. The 
interviews were recorded on the voice record-
er with the permission of the participants, and 
then they were deciphered and checked by a 

second person. In the introduction part, the 
aim of the study and expectations from the 
focus groups were explained and the inter-
views started with brief introductions of the 
participants. The groups in Turkey were se-
lected by random sampling method from the 
Public Relations and Publicity Department of 
Ege University Communication Faculty. Stu-
dents in the United Kingdom were selected 
by random sampling method from the Mar-
keting and Business Strategy Department of 
the Westminster University Business School. 
The participants of the focus groups are aged 
18-25. The reason of this is that this age group 
is also of great importance in the campaigns 
in both countries.

In the semi-structured interview, the follow-
ing questions were asked and the answers 
were indicated.
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Turkey: Smoke-Free Zone United Kingdom: Anti-Smoking1*

How was the campaign model created?

The campaign is based on the “tobacco control 
framework contract”, prepared and presented to the 
world countries by World Health Organization and 
also signed by Turkey. In Turkey, an action plan has 
been established for the execution of these activities 
in a planned way. Almost 200 academics, journa-
lists and non-governmental organizations has taken 
part in this action plan.

In a free vote at the Commons Report Stage of the He-
alth Bill on February 14, 2006, MPs voted 384 to 184 in 
favour of comprehensive legislation prohibiting smoking 
in enclosed public places. The Bill passed through the 
House of Lords and was given Royal Assent on July 
19th, 2006 becoming the Health Act 2006. The Depart-
ment of Health launched a consultation on the proposed 
regulations to be made under the powers of the Act, 
which ran from July 17th to October 9th, 2006. England 
became smokefree on July 1st, 2007(http://www.smo-
kefreeengland.co.uk). 

Who was/were the target group of the campaign?

The action plan is based on three bases. The first is 
to protect people who have never smoked and will 
never smoke during their life; some precautions 
have been taken for this. The second is intended 
to prevent anyone who has never smoked but who 
tends to smoke. It is stated that the target group is 
especially children and young people. In addition 
to the campaigns like this, legislative changes have 
been made to protect this target group. For instance, 
giving a jail sentence to those who sell cigarettes 
for under 18 years. The third is for real smokers in 
Turkey. It is planned that smoking cessation clinics 
become active or campaigns like call 171 will be 
held in order to protect and help these people. 

There are over 8 million smokers in England, two-thirds 
of whom report that they want to quit smoking. While 
we will aim to support all smokers to quit, we need to 
focus on the largest groups of smokers, as well as the 
groups where prevalence is highest, as this is where we 
can have the most impact with mass marketing2*. 
A key target audience continues to be smokers in routine 
and manual groups, who make up nearly half of all smo-
kers and who also have the highest smoking prevalence: 
28% of those in routine and manual groups smoke, com-
pared with 14% of those in professional and managerial 
groups3**. Smokers in routine and manual groups can be 
considered to be the ‘engine’ that drives the reduction 
in smoking prevalence. The decline in motivation seen 
in our tracking data – in particular, the increase in those 
people not wanting to quit – is driven by smokers in 
routine and manual groups, and particularly by younger 
smokers in these groups (http://tobacco.cleartheair.org.
hk). 

When did the campaign start?

The campaign began in 2006 and the tobacco 
control framework contract was signed in 2004.  In 
2006, the action plan began to be set up to cover the 
years 2008-2012.

It is stated that The SmokeFree campaign in the UK was 
also launched in 2006.

What was the strategy of the campaign?
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An action plan was mentioned in the campaign. 
This action plan is based on the three target groups 
mentioned before.
The first is about to how people will be protected 
and what precautions will be taken, the second is 
about to how prevent people who have never smo-
ked but having tendency, and the third is about the 
studies for really smokers

The strategy priorities four programms for ongoing 
national marketing activity (http://tobacco.cleartheair.
org.hk): 
Smoking cessation
Change4Life
A new programme to tackle risk-taking behaviours in 
younger people
A new programme to improve the health of older people
We will focus the marketing strategy where it can have 
the greatest effect, contributing to the first and by far 
the broadest ambition: to reduce smoking prevalence in 
England. We will also carry out some targeted activity 
with pregnant women who smoke and their partners. 
This will support the third ambition: to reduce smoking 
rates in pregnancy. A separate marketing strategy for 
young people is in development, as set out in Chan-
ging Behaviour, Improving Outcomes: A New Social 
Marketing Strategy for Public Health. This will take a 
cross-public-health approach to tackling risky health 
behaviour in young people, including the uptake of smo-
king, and will contribute towards the second ambition. 
Tackling youth uptake is, therefore, beyond the scope of 
this strategy(http://tobacco.cleartheair.org.hk).

Did the campaigns continue after 2010? Are the applications still going on?

The action plan was over in 2012. The results of the 
action plan between 2012 and 2013 were evaluated 
and a tobacco survey was conducted in this process: 
It has been determined how many people stopped 
smoking, how many people are thinking about stop 
smoking, how effective the campaigns in media are 
, effective and what are  the effects of warnings on 
cigarette packs?

It is stated that the campaigns have still continued.

Did the campaign have a budget?

Technical support has been obtained from the 
World Health Organization and some related or-
ganizations. Projects have been made abroad with 
this technical support and budget has been used for 
almost 2 million campaigns so far. 

The budget varies for each period. For example, the 
budget for Smoke free marketing in 2011/12 was £15 
million. The indicative budget for 2012/13 is £13.1m, 
including an allowance for running call centresan deva-
luation (http://tobacco.cleartheair.org.hk).

Apart from this institution, are there any institutions or establishments that carry out such campaigns in your 
country? (the  institutions may be from private sector)
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It is stated that there are other campaigns in Turkey. 
It is said that the main reason for the success of the 
smoke-free air zone is to team up with NGOs such 
as Turkish Green Crescent Society, Public Health 
Specialists Association, and Lung Health and Inten-
sive Care Association.

Campaigns apart from public institutions like “Quit 
smoking with us” has been mentioned.

What were the measures taken at the beginning to determine what would happen to the reactions of the people 
to the culturalist while the campaign was being held, what was considered?

It is stated that the laws legislated in 2008 and came 
into effect in 2009 were enacted in order to elimi-
nate some drawbacks. It is also stated that until the 
provisions of the law come into force, it is neces-
sary to introduce people to the issue, explain that 
this law was actually taken to protect their rights 
and to prepare the society for it. For this reason, 
1-2-3-4-phase works has been done step by step.

It is stated that the campaign created within the frame-
work of British culture, they have no such a worry. It is 
only mentioned that it is important not to hurt, break and 
exclude people.

Who were your partners?

World Health Organization, Ministry of Finance, 
Tobacco Alcohol Market Regulatory Authority, 
Ministry of Foreign Affairs.

Our partners include pharmacies, healthcare professio-
nals and their representative bodies (such as the medical 
Royal Colleges), charities and NGOs, and other com-
mercial-sector partners, such as retailers and employers.  
Examples of recent successful partnerships include the 
distribution and promotion of the Quit Kit via pharmacy 
partners. Over 8,000 pharmacies took part in our most 
recent Quit Kit campaign, including major multiples 
such as Boots, Superdrug, Lloyds, Tesco, Sainsbury’s, 
Asda and Morrisons, smaller chains such as Whitworths, 
Cohens and Rowlands, and many independent phar-
macies. The campaign was supported and promoted by 
pharmacy representative bodies including the National 
Pharmacy Association, the Company Chemists’ Associa-
tion, the Royal Pharmaceutical Society of Great
Britain, the Pharmaceutical Services Negotiating 
Committee and the Association of Independent Multip-
le Pharmacies. Major pharmaceutical companies also 
supported the campaign by helping promote the Quit 
Kits via their sales forces and assisting with distribution 
of the kits (http://tobacco.cleartheair.org.hk).

How was the media used during the campaign, was it bought or it supported within the social responsibilities?
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During the campaign, good relations with the media 
were established and all type of media support was 
tried to be taken. Accordingly, even the smallest 
news about the campaign could easily be in the 
news. Feedback from the media was taken into 
account and some minor changes were made during 
the campaign. Moreover, a mandatory 90-minute 
broadcast, including a 30-minute primetime per 
month were compulsory for public service adverti-
sements. 

It was mentioned that traditional media was primarily 
used in the campaign generally, and it is said that thanks 
to developing technology new media environment has 
been used in recent years. “We work with a variety of 
creative and media planning agencies working together 
to collectively construct, create and implement these 
campaigns.  
Recently, social media has a significant impact on how 
we deliver our communications.  Whilst this has made 
the media environment more complex, the data available 
through social media platforms provide opportunities for 
better targeting and deeper levels of engagement”.

Were there any teams to carry out these campaigns?

It is mentioned that the formation of the campaign 
team from the ministry officials instead, it is created 
a high synergy by such senior officials likehigh-
ranking bureaucrats, prime ministers and presidents 
who were directly supporting the campaign. Tobac-
co control groups were held because this issue had 
necessarily to be spread to the base. In addition, a 
provincial council was established in all the provin-
ces, with the Governorships being the main center. 
Thus, the ideas of the target group could directly 
get and included in the plans. However, it was 
stated that a separate presidency was set up in 2007 
when a structure was needed to coordinate the one-
end authorities with the other target group. When 
the campaign began, the cigarette industry received 
some scientific supports from various field experts 
such as communicators, psychologists, sociologists, 
child development specialists, financialists, engi-
neers because of the news made by  some brand air 
conditioners that they could cleaned and remove 
cigarette smoke in the environment .

Yes! Creative templates are free touseand have been 
designed so they can be easily adapted to include your 
organization’s contact details and logos. From adverti-
sing art work to event tool kits, you’ll find everything 
you need to make local marketing as simple and effecti-
ve as possible (https://campaignresources.phe.gov.uk).

Was the campaign modeled from one source or created in the country?
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In the campaign, firstly world examples were 
examined. Also, special support has been obtained 
from some private public institutions such as New 
York City Council. 176 countries have supported 
to this issue and an action plan has been drawn up 
considering the dynamics in Turkey based on the 
tobacco protection framework contract of the World 
Health Organization.

What was done in the world was analyzed and a model 
was created in the UK.

How often are monitoring and evaluation studies done?

It is stated that it is done every 4 years according to 
the world standards.

It is stated that it is done every 3 years.

How was the campaign measured and evaluated?

Survey forms prepared with the support of Hacet-
tepe University academicians were applied in 2008 
and 2012. Thereby information has been obtained 
on many topics ranging from public service ads to 
cigarette use rates before the campaign began and 
during the process.  In 2000, Great numbers of fe-
edback on many issues was received from citizens 
during the audits of approximately 2000 inspection 
team and approximately 7 to 8 thousand personnel. 
Furthermore, the 184 reporting line which has feed-
backs from the smoking cessation counseling line 
also provided information decks in this regard.

It was mentioned that the measurements were made by 
ongoing surveys, face-to-face interviews and observati-
ons.

Was an agency used for images and videos?

It was mentioned that it is used in Turkey. It was mentioned that it is used in the UK.

Will this campaign continue?

It is explained that an expiry date has not deter-
mined in the campaign, and that the World Health 
Organization refers to Turkey in the fight against 
tobacco. It is said that the expiry date of the campa-
ign can be thought of  the date when everybody will 
stop smoking.

It has been mentioned that the campaign will also conti-
nue in the future.

                                                 Is there any final report?
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The results of the campaign are explained in the 
form of a report. A decrease of 13.5% occurs during 
4 years process. Despite this decline, there are still 
14 million smokers.

“Across our campaigns, the overarching ambition is to: 
‘Motivate and support millions more people to make and 
sustain changes that improve their health’. Marketing is 
an effective, evidence-based methodology for addressing 
public health issues. There is strong and independent 
evidence that the programmes described in this docu-
ment drive behaviour change, resulting in longer and 
healthier lives and reduced pressure on health and social 
care services. We evaluate not only the outputs but also 
the outcomes that contribute to sustained behaviour 
change”4*

It is possible to make some determinations by 
examining the information of semistructured 
interviews. The campaign model was based on 
the year 2006after “Tobacco Control Frame-
work Agreement” which was prepared by 
World Health Organization and presented to 
world countries and signed by Turkey; it can be 
seen that the Smoke Free campaign in the UK 
was also launched in 2006. The target group of 
the campaign in Turkey was divided into three 
groups. It was indicated that the first one aims 
to protect non-smokers, the second one aims 
to protect the non-smokers with tendencies for 
smoking and the third one is smoking addicts. 
The United Kingdom also chose a target group 
in this parallel and set the framework for the 
target group, saying that “if we want people 
to quit smoking, the groups should be broad”. 
However, some special groups were also se-
lected within this target group.

We need to be mindful that we do this with-
out exacerbating health inequalities. So, for 

example, we will continue to target pregnant 
women who smoke, because of the significant 
harms to mother and baby from smoking. We 
also believe there is a role for social market-
ing at a local level to target niche audiences, 
such as certain ethnic minority communities 
where there is a high prevalence of smoking 
or chewing tobacco, and we will provide re-
sources where appropriate to support this” 
(http://tobacco.cleartheair.org.hk).

Nowadays, both campaigns have continued. A 
total budget of around 2 million TL was spent 
until 2014for the Smoke-Free Zone while 15 
million pounds were spent between 2011 and 
2012for the Smokefree Campaign. The money 
the United Kingdom spent on the campaign 
for two years is about seven and a half times 
that spent on the campaign in Turkey. There 
are campaigns carried out by institutions apart 
from the public institutions, such as the “Quit 
smoking with us” campaign in the United 
Kingdom. There are non-governmental or-
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ganizations in Turkey such as the Turkish 
Green Crescent Society, Turkish Society of 
Public Health Specialist, and Turkish Lung 
Health and Intensive Care Society. How-
ever, the campaigns in both countries are the 
most remembered ones according to others. 
When the Smoke-Free Zone campaign was 
being conducted, some laws were legislated 
and the issue became legal by considering 
Turkish culture that some interceptions and 
oppositions could be encountered. On the 
other hand, no new law was legislated for the 
Smoke free campaign in the UK, it was said 
that a parallel content to the British culture 
was created. In Turkey, the campaign was 
supported by all media organs and they vol-
untarily participated in the campaign. In ad-
dition to that, 90-minute broadcast per month 
for public service announcement, which 30 
minute of them broadcasted in primetime, be-
came mandatory for the media. In the United 
Kingdom, traditional media was used primar-
ily and new media environments were active-
ly used.

Partners in the studies in Turkey: World Health 
Organization, Ministry of Finance, Tobacco 
and Alcohol Market Regulatory Authority, 
Ministry of Foreign Affairs were mentioned.  
In the UK campaignwassupportedandpro-
motedbypharmacyrepresentativebodiesin-
cludingtheNationalPharmacyAssociation, the 
company Chemists’ Association, the Royal 

Pharmaceutical Society of Great Britain, the 
Pharmaceutical Services Negotiating Com-
mittee and the Association of Independent 
Multiple Pharmacies. Official teams that car-
ried out the campaigns were mentioned in both 
of them and these teams worked with profes-
sional agencies. In the campaign in Turkey, 
all world examples and the World Health Or-
ganization’s Tobacco Protection Framework 
Convention were primarily examined and re-
ceived support from 176 countries for this is-
sue. In the United Kingdom, world examples 
were also examined and the main model was 
uniquely created for the United Kingdom. In 
the campaign in Turkey, support was received 
from the academicians for the measurement, 
and surveys were prepared and implemented. 
In addition to that, evaluations were carried 
out as a result of feedback from the scientific 
supervision team. In the United Kingdom, it 
was mentioned that interviews were held at 
certain intervals, and face-to-face interviews 
and observations were made. It has been in-
dicated that both campaigns will continue. 
Assessment studies are carried out every 4 
years in the campaign in Turkey but annual 
preliminary evaluations are in question. In 
the United Kingdom, these are carried out ev-
ery 3 years and annual evaluations are also 
possible. It is stated that the result reports of 
both campaigns are published.
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The Results of Focus Groups

Questions Turkey United Kingdom

Introductory Question: 
What are your ideas 
about the harms of ci-
garettes and the benefits 
you know if so?

Benefits:
- It accelerates the digestive 
system.
- It’s good for intestinal obstruc-
tion.
- It lowers the adrenaline level.
-Socialize people.
-Good for stress. 
Harms:
-coronary diseases
-Difficulty in breathing
-reflux
-KOAH

Benefits:
to Socialize
-good for stress
Harms:
-Cancer
-Problems of giving birth
-Loss of hair
-Erection problems
-Heart disorders

1.   Smoking

Attitudes towards smo-
king in general

More than half of the group has 
a negative approach.

According to the entire group, smo-
king is disturbing.

Attitude towards the 
smoking in different age 
groups

Especially there are more negati-
ve attitude in children smoking, 
a negative attitude towards the 
others. 

Smoking near children or smoking 
children is considered inappropriate.

Attitudes towards the 
budget allocated smo-
king

People think that they allocate 
money for it anyway.

They think that they find money for it 
anyway.

Attitude towards the 
campaign made by diffe-
rent institutions

- Smoke-Free Zone 
- Campaigns of Turkish Green 
Crescent Society
- Smoke Hunters
- Call 171
Were remembered.
Other campaigns are also tho-
ught to be successful.

A video of a campaign. (Campaign 
name is not remembered).
Stoptob is”Quit smoking with us”
A poster about ‘fishhook’
Billboard posters.
A campaign made about children could 
not be transmitted.
Other campaigns are also thought to be 
successful.
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Attitudes about campa-
igns against cigarettes

Inadequate.
It is thought that it can be degra-
ded into pre- school.

It is seen that the campaigns serve the 
purpose but are inadequate to stop 
smoking.

Satisfaction with res-
pecting certain age in 
cigarette sales

It is not thought that there is 
enough control for this.

It is considered to be important.

Satisfaction about ciga-
rette sale shops

It is thought that those who 
want to find it will find it even 
though the sales are restricted at 
a certain point.

This is a legal freedom and can be sold 
wherever it is allowed.

Satisfaction with smo-
king taxes

Taxes are not considered to be 
very effective.

Increasing taxes is thought to be 
incorrect.

2. Campaign (About Institutional Social Responsibility Campaigns)

Why does a social 
responsibility campaign 
start?

To stop smoking. To avoid young people from smoking.

What should be the 
problem that the campa-
ign is based on?

Radical solution to stop smoking It may be the loss of a relative 

What is the target and 
aim of the campaign?

Target is non-user, aim is to stop 
smoking all over. 

To give the message without scaring 
people. To be remembered for a long 
time.

What is the application 
area of the campaign?

Especially new users namely 
children and young people.

Especially young people - those who 
are adolescents.

How the campaign 
strategy should be (The 
moderator briefed on the 
strategy)

The damage to the environment 
must be emphasized. In addition, 
the life subject should be discus-
sed instead of death.

Scaring will not affect people because 
they do not identify. The loss and the 
effect on the loved ones of this loss can 
be used.

How should the 
campaign’s use of media 
be and how best to anno-
unce a campaign?

This depends on the target 
group. Middle aged and lower 
are available for social media, 
middle age and above for traditi-
onal media.

Television and especially YouTube on 
the new media. Because people want 
to watch instead of reading.
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How can the results of 
the campaign be evalu-
ated?

Inspections should be done,
Legal sanctions must be incre-
ased.

The statistics can be seen before and 
after the campaign.

What are the possible 
problems with a cam-
paign?

Not knowing the target mass of 
the campaign and doing business 
on a commercial issue.

When the campaign is being done, 
the biggest problem is the inability to 
connect with the target.

How should a campaign 
managed well?

If the strategy is consciously 
established, with the pursuit of 
the strategy and realistic imple-
mentation.

To persuade. There is conviction on 
the basis of the campaigns, and this 
should be emphasized for whatever 
purpose.

3.Smoke-Free Zone Campaign (Turkey)

Have you ever heard 
of the smoke-free zone 
campaign? If so, Where 
did you hear it?

Except two of them, all par-
ticipants heard the campaign. 
Most of the people who heard in 
3 different focus groups heard 
from traditional media.

-

Have you ever heard 
of smoking cessation 
campaigns, and do you 
have any information on 
this?

More than half of the partici-
pants heard and again most of 
the participants said that the 
campaigns did not work and that 
the smoker still smoke. 

-

4. NHL Smokefree Campaign (UK)

Have you heard of the 
NHL Smookfree cam-
paign? If so, Where did 
you hear it?

- More than half of the participants 
heard. They mentioned that they have 
heard it from television and newspaper 
advertisements.

Have you ever heard of 
other smoking cessation 
campaigns, do you have 
any information on this?

- Yes, they watched a lot of videos and 
saw advertisements. (their names of 
them are not remembered)
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Prior to the talks, it was observed that par-
ticipants in both countries had great interest 
in the issue and the campaign. While many 
detailed titles were given to the introduction 
question, which the benefits and harms of 
cigarette was explained, by the participants 
in Turkey, in the United Kingdom, only so-
cialization and good for the stress were men-
tioned. These two titles were also explained 
by the participants in Turkey. Therefore, it is 
important to mention these two titles in both 
countries.

While more than half of the participants in 
Turkey have a negative attitude towards 
smoking, all the participants in the United 
Kingdom consider smoking annoying. At this 
point, it is possible to say that the participants 
in the United Kingdom have more negative 
attitude towards smoking.

In the title of smoking in different age groups, 
especially smoking kids and smoking near of 
them are viewed negatively in both countries. 
Smoking in other age groups in Turkey is also 
viewed negatively.

It is thought that in both countries, even in 
different age groups, the money is spent in 
any way. Therefore, some demographic as-
pects of the people have no importance about 
smoking. 

Activities carried out at different times and 
by different institutions such as Smoke-Free 

Zone in Turkey, campaigns by Turkish Green 
Crescent Society, Smoke Hunters, and Call 
171 are remembered in the question of at-
titude towards the campaigns carried out 
by different institutions. Participants in the 
United Kingdom talked about a video from 
a campaign they could not remember, some 
billboards and a campaign they could not 
remember in their childhood. Campaigns 
named Stoptober1*and “Quit smoking with 
us”2** were also mentioned. It is important 
that the other campaigns are remembered in 
both countries.

Campaigns against smoking are considered 
inadequate by participants in both countries, 
and participants in Turkey indicate that the 
pre-school age group may be included in the 
target group. It is noteworthy that these cam-
paigns are considered inadequate despite they 
are carried out by different institutions and 
different times in both countries.

Regarding a specific age for cigarette sales in 
Tukey, it is considered that this situation is 
not inspected and it is emphasized that the in-

1 *Stoptober encourages smokers across England 
to make a quit attempt during October. Further 
information on this year’s campaign will be shared 
shortly. We will email you to share updates on 
the campaign so please check your Campaign 
Resource Centre email preferences to ensure that 
you receive the latest information.

2 **Quit Smoking Community is a virtual community 
that offers support and information for those trying 
to kick the deadliest habit in the world.
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spection mechanism is uncertain. In the Unit-
ed Kingdom, this issue is important. In this 
title, the distrust to the control mechanism in 
Turkey is apparent and in the United King-
dom it is important that no distrust is men-
tioned in this issue.

Given the title of the satisfaction of cigarette 
sale shops, it is said that even if sold in certain 
places in Turkey, it can be found. This ques-
tion has been perceived by the participants as 
the prohibition or removal of smoking. In the 
United Kingdom, it is emphasized that sale of 
cigarettes is a legitimate freedom and it can 
be sold every permitted place.

Regarding the satisfaction of the cigarette 
tax, it is thought that taxation in Turkey is 
not effective to quit smoking. In the United 
Kingdom, it is not right to increase taxes to 
quit smoking. In Turkey, tax is regarded as a 
quitting factor and in the United Kingdom it 
is emphasized that this is not right in terms of 
human rights.

When a social responsibility campaign is 
asked why it should be initiated, it needs to 
be thought about a response to prevent smok-
ing in “young people” in the United Kingdom 
while responding to prevent smoking in gen-
eral in Turkey. When it is asked why young 
people should be prevented in United King-
dom, It is striking that they give answers such 

as “everything starts with them” and “the 
problem should be solved basically”.

It is stated that there is a need for a “radical 
solution” in Turkey for the problem that the 
campaign is based on. In the United King-
dom, this issue attributed to the emotional 
reason affected people and it is said that a rea-
son like “losing a relative” can be treated as a 
fundamental problem. The main problem that 
the campaigns are based on is that they can 
reveal their creative strategies and implemen-
tation strategies. For this reason, it is empha-
sized that a fundamental solution should be 
based on creative strategy or implementation 
strategies in Turkey, and a striking situation 
should be taken as a basis or emphasized in 
the United Kingdom.

The targets and aims of the campaigns and the 
target with zero user in the campaigns in Tur-
key are parallel to the previously mentioned 
“radical solution”. The aim was indicated to 
end all of them and an explanation was made 
in the same direction with the target. In the 
United Kingdom, it was emphasized that the 
target should not be bored and scared people 
with the messages given, and that the aim 
should be directed to remembering even if it 
is a long time. The aims and targets in Turkey 
are focused on solving the problem, and that 
of in United Kingdom are seen to be focused 
on the perception of the target and the pro-
cess.
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For the application area of the campaign, the 
participants in both countries said that there 
should be new users, namely young people. 
At this point, it is worth noting that the par-
ticipants in the two countries indicate the tar-
get group that needs be focused as the mass 
that should not be accustomed from the very 
beginning.

In terms of campaign strategy, the participants 
in Turkey emphasized that the harm to other 
people and the concept of life should be em-
ployed. Participants in the United Kingdom 
said that a loss of one’s surroundings and the 
effect of this loss on beloved ones should be 
handled. In this respect, different strategies 
are emphasized in the two countries. Partici-
pants in Turkey emphasized a positive con-
cept such as life, and participants in United 
Kingdom stated that negative concepts like 
pain and sadness should be emphasized. It is 
striking that the subject is approached from 
different poles.

In both campaigns, both traditional and new 
media were mentioned regarding the use of 
media. In Turkey, it is said that the target 
group can be divided into age groups and so-
cial media (new generation) for middle aged 
and lower and traditional media for elderly 
can be used. In the United Kingdom, it is 
stated that television and Youtube may be in 
new media. The responses of participants in 
Turkey and in the United Kingdom are in par-

allel; however, the respondents in Turkey re-
sponded to the general media, while the par-
ticipants in the United Kingdom talked about 
the more special media.

Judging the evaluation of the results of the 
campaigns, the participants in Turkey stated 
that inspections should be done and legal 
sanctions should be increased. Participants in 
the United Kingdom said that some statistics 
had to be done before and after the campaign. 
The evaluation question was perceived as a 
surveillance of the process in Turkey while it 
was perceived as an evaluation of the results 
in the United Kingdom.

Given the probable problems in a campaign, 
it is seen as a potential problem in both coun-
tries that “the target cannot be recognized”. 
In both countries, it is important that the same 
issue is given as a possible problem. In addi-
tion to that, doing business on a commercial 
issue in Turkey is thought to be a possible 
problem for a campaign.

Participants in the United Kingdom explained 
that a campaign could be well managed based 
on persuasion while participants in Turkey 
adhered to the strategy. In campaign man-
agement, participants in Turkey notice the 
process and focus on responses while partici-
pants in the United Kingdom are concerned 
with what is the basis or purpose of managing 
the campaign well.
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Nearly all participants in Turkey heard about 
the Smoke-Free Zone Campaign. Most of the 
people remembered the campaign from the 
traditional media. Most of the participants 
noted that they heard of smoking cessation 
campaigns, but emphasized that they did not 
work. More than half of the participants in 
the United Kingdom stated that they heard 
of Smokefree Campaign from television and 
newspaper. Participants also stated that they 
saw video and advertisement about other 
smoking cessation campaigns but did not 
fully remember it. The awareness of the cam-
paigns addressed in both countries is high, 
and the recalled media matches up with the 
media used in the campaign.

CONCLUSION 

In our contemporary world where the com-
petition between institutions is on the rise, it 
is focused on finding new ways and methods 
to increase public awareness and making fu-
ture investments rather than selling products 
or sales-oriented strategies. Institutions with 
high awareness of modern and social respon-
sibility want to achieve long-term, process-
oriented growth by focusing on issues such 
as increasing quality of life, keeping society’s 
interests at a higher level, and harmonizing 
with nature. At this point, social marketing is 
highly significant because social marketing 
has a direct impact on the implementation and 
control of the business process; it means that 

social considerations become more important 
in addition to existing marketing strategies. 
In social marketing, it is important to estab-
lish certain beliefs, to maintain this estab-
lished beliefs, and to change the attitudes and 
behaviors that are against existing beliefs.

In social marketing campaigns, the process is 
managed within a campaign based on social 
marketing strategies. It is essential that the 
product or service has no harm to the nature, 
include understandable content for different 
parts of society in the promotion process and 
should not be exaggerated. Since the cam-
paign and the target group are individuals or 
societies, approaches towards the content and 
subject may be different in social marketing 
campaigns. However, it is possible to say 
that the all campaigns are done for the ben-
efit of the society or needs of them when the 
campaigns of different types or contents are 
analyzed. In social marketing campaigns, it is 
about giving positive ideas to society, making 
society maintain specific positive behaviors 
as a habit, trying to remove a negative situ-
ation, destroying the prejudices and leading 
the spread of positive information. The as-
sessment of the social marketing campaign 
period is parallel to the components of the 
marketing mix.

While social marketing campaigns have a 
common ground, there are some changes in 
the outcome and process that are achieved 
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in campaigns made for the same purpose in 
different countries. In this study, smoking ces-
sation campaigns in Turkey and the United 
Kingdom were examined. In both countries, 
the following results have emerged by in-
terviewing with the authorized person of the 
campaign and by doing with focus group stud-
ies with target groups of them. These results 
have been evaluated below in terms of prob-
lematic of the study.

The following are the results of semi-struc-
tured interviews:

•	 Even if the campaigns are prepared with 
the same purpose and content, it is possi-
ble to create different models. The models 
of these two campaigns are different.

•	 In non-smoking campaigns addressing the 
same purpose and target group in different 
countries, the primary target is defined as 
non-smokers. This seems to be more im-
portant than stopping the smokers in both 
countries.

•	 When the campaigns for smoking cessa-
tion in the world are analyzed, it appears 
that many campaigns started in similar 
time periods. Campaigns in Turkey and 
the United Kingdom created at similar 
times are also the example for this.

•	 While analyzing the strategies of the cam-
paigns in Turkey and the United Kingdom, 

the strategy of the campaign in Turkey is 
process-oriented, and it is target group-
oriented in the United Kingdom.

•	 Campaigns in both countries have contin-
ued, are supported by governments, and 
large budgets are allocated to them.

•	 In the campaign in Turkey, a publicity 
process has been added to the strategy to 
prevent people having problems. In the 
United Kingdom, the campaign was di-
rectly initiated without any promotional 
or explanatory process. The structure of 
the target group can directly affect the 
strategy.

•	 There are public and private sector part-
ners in both countries that support the 
campaigns.

Paid advertisements are utilized in traditional 
and new media in both countries.

•	 There is a responsible team running the 
campaign in both countries. Team work is 
seen to be important in the campaign pro-
cess.

•	 The world models are analyzed to create 
models in both countries. Experience in 
the campaign process is highly important.

•	 It is stated that the campaign in Turkey 
is evaluated every 4 years and it is done 
every 3 years in the UK. It is necessary 
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to evaluate the campaigns at certain in-
tervals.

•	 Qualitative and quantitative research 
techniques are used for evaluation in both 
countries. It requires multi-dimensional 
understanding, and therefore, different 
research techniques should be utilized.

•	 It is mentioned that agencies are used 
for images and videos in both countries. 
Professional support is important in the 
design process.

•	 It is stated that the campaign will continue 
in both countries in the following years. 
A campaign can last for many years.

•	 In both countries, the campaign results 
are explained as a report that the public 
can reach. It is important to be transpar-
ent for the public about the campaign 
process.

The following are the results of semi-struc-
tured interviews:

•	 In focus group studies conducted in both 
countries, participants are aware of the 
benefits and harms of smoking.

•	 While most of the participants in Turkey 
have negative thoughts about smoking, 
all of the people in the UK have negative 
thoughts about it.

•	 While smoking children and other age 
groups in Turkey are considered nega-
tively, especially smoking children and 
smoking near them are negatively evalu-
ated. In terms of smoking, participants in 
Turkey analyze the issue from a broader 
perspective while that of the UK examine 
it within a specific age group. This situa-
tion is parallel to the point of view of the 
two countries regarding the target group 
selection in the campaigns.

•	 Participants in both countries say that 
smokers have found the cigarette money 
in any way. Therefore, the price policy 
cannot be deterrent in smoking.

•	 In both countries, the participants re-
member the other campaigns and they 
say that these campaigns can be success-
ful. It is important to be remembered the 
other campaigns.

•	 Campaigns in both countries are consid-
ered to be inadequate. This means that 
there are studies to be done.

•	 It is thought that there is a problem in the 
inspection of the cigarette sales under 
specific ages in Turkey while it is impor-
tant not to be sold in the UK. It is seen 
that there are question marks against the 
inspection mechanism in the campaign 
process in Turkey.
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•	 Changing the location of cigarette sales 
shops in Turkey creates a perception re-
lated to the prohibitions while it is con-
sidered within the subject of freedom in 
the United Kingdom.

•	 Taxes are regarded as an obstacle ele-
ment in Turkey, and it is regarded not to 
be an obstacle in the UK.

•	 The main problem is that the campaign 
is based on prevent smoking in Turkey. 
In the United Kingdom, it is indicated 
to prevent young people from smoking. 
While a comprehensive solution is con-
sidered for this issue in Turkey, a specific 
target group like young people is men-
tioned about smoking cessation in the 
United Kingdom.

•	 It is said that in Turkey the target and aim 
of the campaign are to prevent all smok-
ing addicts. In the United Kingdom, it is 
said to give a message without scaring 
people and to ensure that the message is 
remembered for a long time. Participants 
in Turkey consider the point where the 
target and aim of the campaign will reach 
while those in the UK responded to the 
campaign process. This can be explained 
by result-orientation and process-orienta-
tion.

•	 Participants from both countries respond-
ed that children and adolescents are the 

application area of the campaign. This 
indicates that they think that smokers 
should be prevented fundamentally.

•	 As a campaign strategy, concept of life 
is used in Turkey and loss of a relative 
and its effect are focused in the UK, and 
therefore this issue is evaluated in posi-
tive and negative ways in the both coun-
tries.

•	 The need to use traditional and new me-
dia in both countries reflects the multi-
faceted perspective.

•	 Evaluation of campaign results in Tur-
key; inspection by legal authorities are 
mentioned, it is stated in the UK that 
statistics should be done. Participants in 
Turkey regard the evaluation question as 
keeping the campaign period under sur-
veillance.

•	 While examining possible problems in 
campaigns in both countries, it has come 
to mind not to define the target group. 
This demonstrates the importance of the 
target group in a campaign process.

•	 In the questions about the management 
of the campaign, “to follow the strat-
egy” was answered in Turkey and “to 
persuade” was replied in the UK. Turk-
ish participants responded by considering 
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the process. British participants respond-
ed in result-oriented way.

Briefly; the similar aspects of campaigns 
made in different countries for the same pur-
pose can be regarded as the similarity of tar-
get groups and the media (traditional media), 
the need for teamwork, the need for evalu-
ation at a specific period of time, the need 
for professional support, long-term practice, 
transparency of the results and the attainment 
of the majority of the target groups.

Different aspects of the campaigns made in 
different countries for the same purpose are 
regarded as exemplary models and strategies. 
The most important problems encountered 
during the campaign process are seen that the 
target group is not recognized properly and 
the appropriate communication is not estab-
lished. 
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(Footnotes)

*  Some addresses related to the campaign were giv-
en in the interview and the footnotes were used in 
the replies incase the necessary information may 
be requested from these addresses.

* ONS IHS (Office for National Statistics, Integrat-
ed Household Survey) data to June 2011

** ONS (Office for National Statistics), 2009. Rou-
tine and manual smokers make up 45% of the 
smoking population. Fuel Lead Generation Mod-
el

*  Key campaign engagement figures:

• The Start4Life Information Service for Parents 
has now achieved over 380,000 subscribers

• There have already been over 2.6 million views 
of Rise Above content across all channels

• 320,000 Facebook likes on Change4Life Face-
book page and 85,000 followers on Twitter (ac-
cessed on 31 January 2015)

• Over 410,000 sign-ups to the Change4Life Sugar 
Swaps campaign

• Over 315,000 support tools used (March-Decem-
ber 2014) as part our ‘always on’ programme 
(which makes products available all year around 
outside campaigns) such as the Change4Life 
Meal Mixer and Smart Steps

• Over 250,000 sign-ups to Stoptober 2014 with 
62% reaching 28 days smoke-free

• Over two million adults took part in Dry January 
with 50,000 people signing up for support – more 
than twice the number who registered in the pre-
vious year and we would expect 72% of these to 
still be drinking at reduced levels or dry at the 
sixmonth follow-up stage.

• Free editorial and media coverage valued at £37 
million (over 1.3 billion opportunities to see) 

• Over a million people signed up to be Dementia 
Friends providing people with information and 
support on how to help people with dementia. 
There are now 5.2 million people on our database 
who have signed up to our campaigns.

• 355,000 people accessed our call centre, web chat 
and email facilities
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Öz: Metinlerarasılık kavramı, batıda modern bir 
Edebiyat tenkit teorisi olarak ortaya çıktı. Batılı 
dilbilimciler bu kavram üzerine eğilerek bu konu 
üzerine pek çok çalışma ve tezler yaptılar. Metin-
ler arasılık kavramı gelişerek Batı edebiyatından 
dünya edebiyatına hatta Arap edebiyatına da geçiş 
yaptı. Bu çalışma Abdullah b. Hamîs’in şiirlerin-
de metinlerarasılık kavramı üzerine durmaktadır. 
Onun şiirlerindeki konuları, sanatsal inceliğini ve 
yaptığı göndermeleri şiir metinlerinin anlamının 
başka metinler tarafından şekillendirilmesini 
açıklamaktadır. Ayrıca bu çalışma ile Abdullah 
b. Hamîs’in şiirlerindeki bütüncül bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla şiirlerinin dokusuna 
edebiyat alanından metin parçalarının katılması 
ile metin arasında bir alışverişi, metinlerarasılık 
ve göndermeleri, şiirlerinde kullandığı metinleri 
ortaya çıkartma, bu metinlerin, kendi şiirlerindeki 
etkilerini çırtaya çıkartmayı amaçlamaktadır

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, Abdullah b. 
Hamîs, Metinlerarasılık, İktibas, Tazmin

Abstract: Intertextuality has emerged as a recent 
form of literary criticism as a result of linguistic 
studies in Western literature. This interested wes-
tern critics a great deal. They discussed it, studied 
it, and presented important achievements and 
theses in the matter until the concept of textuality 
expanded and spread in Western literature and 
later to Eastern literature. This study focuses on 
textuality in the poetry of Abdullah bin Khamees 
and attempts to reveal its contents, artistic charac-
teristics and highlight its significance, its beauty 
and creative energy. It also reveals the extent of 
its expression of his poetic vision, as well as his 
emotional and psychological state. It also obser-
ves the extent of its harmony with his intellectual 
positions. This research aims to look at textuality 
and its significance in the poetry of Abdullah bin 
Khamees and reveal the concept of text overlap 
and interaction and its impact on the product with 
what this concept presents in artistic dimensions 
and stylistic procedures. 
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الـملّخص:ظهر »التناص«، بوصفه ظاهرة نقدّية حديثة، إثر 
الدراسات اللسانّية يف األدب الغريّب، فاهتـم بـه النقاد الغربيون كثرياً 

وحتدثوا عنـه ونظروا فيه وقّدموا فيه إجنازات هاّمة وأطروحات عديدة؛ 
حىت اّتسع مفهوم التناّص وشاع يف األدب الغريب مث انتقل إىل 

األدب العريب. 

تبحث هذه الدراسة ظاهرة التناص األديب يف شعر عبدهللا بن مخيس، 
وتوضيح  الفنية،  وخصائصها  مضامينـها  بعض  عن  الكشف  وحتاول 
رؤيتـه  عن  تعبريها  ومدى  اإلبداعية،  وطاقاتـها  ومجالياتـها  دالالتـها، 
مع  تناغمها  حجم  ترصد  والنفسية، كما  الوجدانية  الشعرية، وحالتـه 

مواقفه الفكرية. 
ويهدف هذا البحث إلی استشراف ظاهرة التناص األديب ودالالتـها 
النصوص  تداخل  ظاهرة  عن  والكشف  مخيس،  بن  عبدهللا  شعر  يف 
وتفاعلها، وأتثري ذلك يف إنتاج الداللة، لـما تشكله هذه الظاهرة من 

أبعاد فنية وإجراءات أسلوبية. 
السعودية،  العربية  الـمملكة  السعودي،  الشعر  الـمفاتيح:  كلـمات 

عبدهللا بن مخيس، التناص، التضمني، االقتباس، اليـمامة. 

الـمقّدمة
الشعر الذي يتشكل من عذوبة الكلـمات وموسيقاها هو من أكثر 
الفنون األدبية اليت يهتـم الناس بـها. التعريف الذي ذكره ابن خلدون 
يف  متحدة  الوزن،  يف  متساوية  قطعًا  قطعًا  مفصل  للشعر«هو كالم 
احلرف األخري من كل قطعة، وتسـمى كل قطعة من هذه القطعات 
وقافية،  َرِوّي  فيه  تتفق  الذي  األخري  احلرف  ويسـمى  بيتًا،  عندهم 
ويسـمى مجلة الكالم إىل آخره قصيدة وكلـمة، وينفرد كل بيت منـه 
إبفادتـه يف تراكيبـه، حىت كأنـه كالم وحده، مستقل عما قبله وما بعده، 
وإذا أفرد كان اتمًا يف اببـه يف مدح أو تشبيب أو راثء)ابن خلدون، 

 .»)396 /2 :2004

إّن الّشعَر ِمَن الُفنون األدبّية األوىل عند العرب، فقد برَز هذا الفُن يف 
الّتاريخ األديّب العريّب منُذ قديـم العصور إىل أْن أصبَح وثيقًة يـمكُن ِمن 
وأحواهلم، واترخيهم؛  وثقافتـهم،  العرب،  أوضاِع  التعّرُف على  خالهلا 
وقد حاول العرب تـمييز الّشعر من غريه من أنواع الكالم الـمختلف، 
عندهم  الّشعر  فأصبح  والقافية،  الشعرّي  الوزن  استخداِم  خالل  من 
كالمًا موزواًن يعتـمُد على وجود قافّيٍة مناسبة ألبياتـه، ونتيجًة لذلك 
ظهرْت العديُد ِمَن الُكُتِب اليت تبنّيُ كيفّية ضبط أوزان الشعر، وقوافيه، 
االستعارة،  عند  واعتـمادها  اّتباعها  ينبغي  اليت  البالغّية  وأشكاله 

والّتشبيه، وصنوف البديع والكناية يف الكتابة الشعرّية. 

الفصل األول: مفهوم النص والتناّص:
ر الـمعاجم العربية »النّص« مبعاٍن متعددة ومنـها: »النّص: رفعك  تفسِّ
الشيء، نّص احلديث ينّصه نّصًا: رفعه، ونّص الـمتاع: جعله بعضه 
على بعض«) ابن منظور، 1968: 97/7(، ويذکر القاموس الـمحيط: 
»نّص الشيء: حرّکه ونص العروس: أقعدها على الـمنّصة«) الفريوز 
أّن   « التعريفات   « يف كتبـه  اجلرجاين  و   )178/2  :2005 آابدي، 
»النص هو ما ازداد وضوحًا على الظاهر لـمعىن الـمتكلـم، وهو سوق 
ال  وما  واحداً،  معىًن  إال  حيتـمل  ال  وما  الـمعىن  ذلك  ألجل  الكالم 
العروس  اتج  أّما   .)203 ،202 التأويل«) اجلرحاين، 2004:  حيتـمل 
الزبيدي،  نّص«)  فقد  ظهر  ما  وکل  أظهره  الشيء  فيه: »نّص  فنقرأ 
1965: 4544/1(. ويف الـمعجم الوسيط ورد أّن النّص »صيغة الکالم 
األصلية اليت وردت من مؤّلفها والنص ما الحيتـمل إال معين واحداً أو 
الحيتـمل التأويل، والنص من الشيء منتـهاه ومبلغ أقصاه«)مصطفى، 

 .)926/2 :2004

نرى يف الـمصادر والـمراجع تعريفاٍت عديدة لـمصطلح النّص تعکس 
تعريفًا  النص  عرّفت  کريستيفا«  فـ«جوليا  أصحابـها،  توجيهات 
اللغة  نظام  توزيع  يعيد  لساين  نقل  جهاز  أبنـه  النص  جامعًا« نعرف 
واضحًا احلديث التواصلي؛ نقصد الـمعلومات الـمباشرة يف عالقة مع 
ملفوظات خمتلفة سابقة أو متزامنة، فالنص إذن انتاجية«) کريستيفا، 
1991: 21(. و«بول ريکور« يقول: » إّن النص على کل خطاب مث 

تثبيتـه بواسطة الکتابة )ريكور، 2001: 105(. 
فالنّص ميدان  إن كّل نّص جديد نسيج جديد القتباسات ماضية، 
إدراك  النادر  من  اليت  الـمغفلة  الرتاكيب  من  فيه كثري  يوجد  فسيح 
الـمعىن  مكوانت  من  مكواًن  بوصفها  وآلية  اقتباسات  ومن  أصلها، 
نقول »إّن كل  أن  الـممكن  فمن  النص،  منتج  يلبسه  الذي  الذهين 
نص هو تناص«) ابرت، 1988: 97(، ألن النص اجلديد يقوم بفهم 
وتـمثل وحتويل النصوص اليت سبقتـه، وحتدد عالقة النص اجلديد مع 
النصوص األخرى اليت تفاعل معها، وال يـمكننا الكشف عن طبيعة 

هذه العالقة إال عن طريق التناص. 
يستـمّد كثرٌي من الّشعراء ألفاَظهم ومعاِنيهم من َمصاِدَر خمتلفة كالقرآِن 
يف  ُيسهم  ما  وأدبـهم؛  الّسابقني  وِشعِر  الّشريِف،  واحلديِث  الكريـم، 
جتميِل ألفاِظهم وَمعانيهم، وُيساعدهم على بلورتـها يف صورٍة مجيلٍة يف 

قوالَب من التناّص قد تقرتُب أو تبتعُد عن تلَك الـمصادر. 
إّن التناص هو تداخُل الِعَباراِت وتقاُطِعها، حيُث ُيعيُد الّشاعُر كتابَة 
الـمعىن أو الّلفِظ القديـم أو الـموروِث بطريقٍة َتِدُم الغرَض اّلذي من 
أجلِه اعتـمَده. حياة األمم والـمجتـمعات، كّلها أو جزء منـها، تلعب 
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االجتـماعي  االستقرار  مصادر  عن  البحث  إىل  األفراد  دفع  يف  دوراً 
الـموروث  اجتاهات  حسب  النفسي،  التوازن  حالة  وأتمني  والذهين 
الدين أحد أبرز مصادر االستقرار الذايت  االجتـماعي والبيئي. ويعّد 
الـمحققة لألمان والتوازن النفسي عرب ما جيّسده من قناعات ذهنية 
أو  مصدر  على  التناّص  يقتصر  ال  و  مطلق.  نفسي  وتسليـم  قطعية 
أتثري حمدد يف وعي منتج النص، فالتناّص عبارة عن »حدوث عالقة 
تفاعلية بني نص سابق ونص حاضر؛ إلنتاج نص الحق«) مراتض، 

 .)75 :1991

ألّن  قديـم،  مفهوم  هو  األصل  يف  جديد لكن  مصطلح  التناّص  إّن 
معجم النقد العريّب القديـم يعثر علی غري مصطلح نقدّي يشري إلی 
مصطلحات:  مثل  األخری  والنصوص  النص  بني  التداخل  عملية 
واألخذ  والسرقة   ،)33-27  :2016  ،Keleş(والتضمني االقتباس 
وغري ذلك. يقول احلليّب، وهو من النقاد العرب القدماء إّن االقتباس 
للعلـم  ينبـه عليه  القرآن واحلديث، وال  الکالم شيئًا من  »أن يضّمن 
بـه«) احلليب، 1980: 323(، ويقول ابن األثري إّن التضمني أن يضّمن 
الشاعر شعره والناثر نثره کالمًا آخر لغريه قصداً لالستعانة علی أتکيد 

الـمعنی الـمقصود«) ابن األثري، 1995: 326/2(. 
وبعد ذلك اتسع مفهوم التناص، وأصبح مبثابة ظاهرة نقدية جديدة 
وجديرة ابلدراسة واالهتـمام، وشاعت يف األدب الغريب، والحقًا انتقل 
هذا االهتـمام بتقنية التناص إىل األدب العريب مع مجلة ما انتقل إلينا 
إىل  إضافة  الثقايف،  االحتكاك  غربية ضمن  ونقدية  أدبية  من ظواهر 
الفكر  مع  برز  الذي  َناّص«  “التـَّ مصطلح  األصيلة  الرتاثية  الرتسبات 
الغريب، وانتقل إىل الثقافة العربية مع التطور واالتساع الثقايف، وازدهار 

الرتمجة. 
يف  واستخدمه  الـمصطلح  اشتق  من  أول  كرستيفا  جوليا  تعّد 
»تقاطع  أبنـه  تعريفه  وقررت   ،1967 عام  الـمغلق(  )النّص  مقالتـها 
متزامنة.  أو  سابقة  أخرى  نصوص  من  مأخوذ  ما  نٍص  يف  بالغات 
الذي  التجديد  بفعل  الوجود،  إىل  بعد ظهوره  التناص،  يعترب مفهوم 
النقدي يف سنوات الستني من هذا القرن، من األدوات  حلق الفكر 
النقدية الرئيسية يف الدراسات األدبية؛ وظيفتـه تبيان الدعوى القائلة 
وحتول  لتسرب  فضاء  أنـه  أساس  على  قراءتـه  يـمكن  نص  أبن كل 
http://،واحد أو أكثر من النصوص يف نصوص أخرى«) دوبيازي

 E.T.(  ،www.aljabriabed. net/n2809hasani. htm
عناصر  على  النص  انفتاح  النقدية  ورؤية كرستيفا   .)16.03.2017

لغوية تتحكم يف صياغتـه وشعريتـه. 
فظاهرة  قديـمة،  ونقدية  أدبية  لظاهرة  جديد  مصطلح  التناّص  إّن 
تداخل النصوص سـمة جوهرية يف الرتاث العريب، وأوضح دليل على 

عن  والبحث  الشعراء،  بني  الـمتكررة  ابلـمعاين  النقاد  اهتـمام  ذلك 
األصالة لدى الشاعر، جاعلني مقياس ذلك قوة اإلبداع واخللق. 

»التناص مصطلح  مفهوم  ابختني  ميخائيل  وّضح  لقد 
تلـميذتـه  /intertextuality«، ولكنـه ظهر بشكل أوضح على يد 
»جوليا كريستيفا« منطلقة من مفهوم احلوارية عند »ابختني«. تقول 
»كريستيفا« إّن التناصية هي »أن يتشكل كل نص من قطعة موزاييك 
أو  آخر  لنص  امتصاص  هو  نص  وكل  الشواهد،  من  )الفسيفساء( 
حتويل عنـه«)سومفيل، 1996: 236(، لذا يـمكننا القول إّن التناّص 
هو »أن يتضمن نص أديّب ما نصوًصا أو أفكارًا أخرى سابقة عليه 
عن طريق االقتباس أو التضمني أو اإلشارة، حبيث تندمج النصوص 
ا جديداً متوّحداً ومتكاماًل« )الزغيب،  مع النّص األصلّي لتشّكل نصًّ

 .)11 :2000

حوهلا  التـهبت  اليت  القضاي  تلك  من  واحدة  التناص  قضية  وتعد 
الساحة النقدية العربية، وتعالت حوهلا األصوات، ما بني من ينادي 
ابحتواء الرتاث العريب لنظائرها فيـما عرف ابلسرقات الشعرية، وما دار 
يف فلكها من مصطلحات متعددة، حفلت بـها كتب النقد والبالغة 
العربية القديـمة، وانفرتـها أصوات أخرى تنفي عن السرقات الشعرية 
أية صلة بقضية التناص، ويرى أن أكثر أشكال هذه العالقة وضوًحا 
وحرفية، هي الـممارسة العادية لالستشهاد، وأن أقل أشكاهلا وضوًحا 

وشرعية هي السرقة. 
وتوجد عالقة ابرزة بني مصطلح السرقة والتناص، ألن النقاد العرب 
أسـموه  لـما  مؤلفاتـهم  من  الكثري  يف  واسعة  جماالت  فتحوا  القدامى 
حصره  استطاعوا  ما  معظم  ضمنـه  وأدرجوا  األدبية،  السرقات  بباب 
بنصوص سبقتـها على مستوى  الـمرتبطة  النصوص  إنتاج  آليات  من 
الشكل والـمضمون، وما ندرجه حنن اآلن ضمن مفهوم التناص وآلياتـه 
اجلرجاين:  يقول  أحصوها.  وقواعد  أصواًل  للسرقة  وحددوا  وأقسامه، 
الشمس  فإن حسن  منـه بسهم،  أحد  ينفرد  إما مشرتك ال  »الـمعىن 
والقمر وحنو ذلك مقرر يف البداية وهو مركب يف النفس، وصنف سبق 
الـمتقدم إليه ففاز بـه مث تداول بعده فكثر واستعمل فصار كاألول يف 
اجلالء واالستشهاد، فحمى نفسه عن السرقة وأزال عن صاحبـه مذمة 
األخذ كما يف تـمثيل الطلل ابلكتاب والربد والفتاة ابلغزال يف جيدها 
)د. ت(: 329/1(.  العكربي،  185؛   :1966 اجلرجاين،  وعينيها«) 
ويقول ابن األثري إّن »علـماء البيان قد تكلـموا يف السرقات الشعرية 
فأكثروا، وكنت ألفت فيه كتااًب وقسـمتـه ثالثة أقسام: نسًخا وسلًخا 
ومسًخا، أّما النسخ فهو أخذ اللفظ والـمعىن برّمتـه من غري زيدة عليه، 
وأما السلخ فهو أخذ بعض الـمعىن، وأما الـمسخ فهو إحالة الـمعىن إىل 

ما دونـه« )ابن األثري، 1995: 222/13(. 
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تنفي  جديدة  نصوًصا  »ابعتباره  التناّص  إىل  مفتاح  حممد  وينظر 
خاصة  جديدة  مضامني  وتؤسس  السابقة،  النصوص  مضامني 
على  قائمة  وغري  مستكشفة  إبداعية  بقراءة  مؤول  يستخلصها  بـها 
نرى  أن  الـممكن  فمن   ،)41  :1999 استنباط«)مفتاح،  أو  استقراء 
والتقاصي  والتباعد،  والتحاذي،  والتداخل،  والتفاعل،  التطابَق،  فيها 

)مفتاح، 1999: 47(. 
ا  فلننـه هذه الـمناقشة بقول ابن رشيق القريواين: »هذا ابب متسع جدًّ
ال يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السالمة منـه« )القريواين، 1981: 

 . )280/2

األديب،  والتناص  القرآين،  منـها:التناص  أقساٍم  بضعة  التناص  ينقسـم 
والتناص التارخيي، والتناص الواثئقي، واألسطورة وغري ذلك. وأان أقوم 

بدراسة التناص األديب من شعر عبد هللا بن مخيس.

الفصل الثاين: عبد هللا بن مخيس، حياتـه ونشاتـه:
ويعّد عبدهللا بن حممد بن راشد بن مخيس رائًدا من رواد األدب والثقافة 
والفكر يف الـمملكة العربية السعودية، وله دراسات وأحباث علـمّية قيـمة 
يف شىّت الـموضوعات، كاجلغرافية والتاريخ والرحالت واألدب بشكل 

عاّم. 
ولد ابن مخيس يف بلدة الدرعّية عام 1339 ه/1920 م، يف ضاحية 
الـملقى، ودرس يف كتاتيب الدرعّية، وعلى يد والده تلّقى العلوم الدينّية 
يقول ابن مخيس عن  واألدبّية، وكذلك على مشايخ القرية،  واللغوّية 
بدايتـه: »ككّل انشئ حينما بدأت يف القراءة كان والدي رمحه هللا 
على جانب ال أبس بـه من العلـم والفقه والتوحيد وشيء من اللغة وعلوم 
األدب، فكنت آخذ عنـه بعض ما كان يقرؤه من الشعر؛ بل كنت 
غالًبا أحفظ الذي يتغىن بـه ورمبا كان حفًظا تلقائًيا وليس حفظ تـمّعن 
وتبّصر وفهم وإدراك. . . ويف أثناء هذا كنت أتعرف على الكتب اليت 
يقرؤها، وآخذ بعضها وأعمل على استظهار حروفها، وكان ذلك فاحتة 
من أجنح الفواتح اليت أخذت بـها يف قراءايت األوىل. لقد كان عمري يف 
ذلك الوقت يف العاشرة يف أول معرفة يل ابلكتاب، وقد تدرّجت مع 
الكتاب منذ ذلك احلني إىل اآلن، إذ أعّد الكتاب حيّب وشغفي وفهمي 

ومناي واستعدادي )اهليئة، 2011: 9(«. 
وكرب عبدهللا بن مخيس ليبدأ رحلة حياتـه العلـمية، فكان مهتـما بدراسة 
األدب والتاريخ وقراءة الشعر، وكان قد بدأ يف نظم الشعر وكتابتـه يف 
اخلامسة عشرة من عمره، ويف عام 1944م، أصبح رئيس النادي األديّب 
استـمرت حىت انل  اليت  بـها  مّدة دراستـه  التوحيد طوال  دار  مبدرسة 

شهادتـه الثانوية بدار التوحيد عام 1949م. 

سافر ابن مخيس إىل مدينة الطائف ودرس مبدرسة دار التوحيد وأسعد 
مّث التحق بكّلّية  وحصل منـهما على الشهادتني االبتدائّية والثانوّية، 
الشريعة واللغة يف مّكة الـمكرّمة، حيث حصل على الشهادة أيًضا، 
مّث مديرًا لكّلّية  للـمعهد العلـمّي ابألحساء،  وبعد ترّجه عمل مديرًا 
فوكياًل  مّث عنّي بعدئذ مديرًا لرائسة القضاء،  الشريعة واللغة ابلريض، 
لوزارة الـمواصالت، حىّت أصبح رئيًسا لـمصلحة مياه الريض، بعد ذلك 

طلب التقاعد للتفرّغ لألدب وفنونـه. 
اهتـم ابن مخيس بنوعني من البحث: أحدمها يّتصل جبغرافّية اجلزيرة 
يتوّقف عند أسـمائها ومساحاتـها وما قيل  العربية من جبال وبقاع، 
واثنيهما يّتصل ابللغة العربّية وعلومها من صرف  فيها من الشعر، 
فيختار منـه ما يدور على ألسنة  صلة ابلشعر،  وحنو وبالغة وما له 
األدابء، أو كّل ما يشبـه الـمثل السائر، وهلذا أطلق على كتاب أّلفه 
يقول ابن مخيس:  بـهم،  وعن الشعراء الذين أتّثر  »الشوارد«.  اسـم 
القمم،  »لكّل شاعر منزلتـه، على أيّن أكاد أقول إّن الـمتنيب قّمة من 
ويندر أن يوجد راٍو مهتـم ابلشعر ال حيّب الـمتنيب وشعره، وأييت بعده 
واهتـم   .»)10  :2011 )اهليئة،  الـمعرّي وأبو نواس والفرزدق وغريهم 
ومن الذين كان هلم الفضل يف  ونظًما،  أيًضا ابلشعر الشعيّب دراسة 
تشجيعه »فهد الـمبارك«. وكان ابن مخيس عضوًا يف الكثري من اهليئات 
العلـمّية والـمؤّسسات الثقافّية داخل الـمملكة وخارجها مثل: الـمجمع 
اللغوّي ابلقاهرة، والـمجمع العلـمّي العراقّي، وكان انئب رئيس مجعية 
الدرعّية للصحافة والنشر، وجملس إدارة الـمجلة العربية، وجملس إدارة 
لفلسطني،  وانئب رئيس اللجنة الشعبّية جلمع التربّعات  جملة الدارة، 

وعضواً يف مجعّية الرّب ابلريض. 
عاش حياة حافلة ابلعلـم والعطاء، وقّدم الكثري يف جمال األدب والشعر 
مجادى   15 يف  وتويّف  السعودّية،  العربّية  الـمملكة  لبالده  والصحافة 

اآلخرة من عام 1432 هـ الـموافق 18 مايو من عام 2011 م. 
وحصل ابن مخيس على عّدة جوائز وأوسـمة1.

1  ومنها: جائزة الدولة التقديرّية من خادم احلرمني الشريفني 
وسام الثقافة  عبدالعزيز،  وسام الفرسان من فرنسا،  الـملك فهد بن 
من تونس، ميدالّية ذهبّية من جامعة الـملك سعود، درع من حكومة 
البحرين للنشاط االجتماعّي، خنجر ذهيّب من مجعية الثقافة والفنون، 
درع من رائسة رعاية  جائزة دول اخلليج للـمربزين يف الوطن العريب، 
سيف هدّية  درع من اندي الرّس،  درع من اندي اجلبلني،  الشباب، 
من رئيس بلدية الدرعية، وشاح وميدالّية من منّظمة فتح، جائزة سـمّو 
األمري حمّمد بن سعود بن عبدالعزيز حلفظة القرآن الكريـم، )انطر لسريتـه: 
اهليئة،  313-338؛   :1994 حسني،  724-884؛   :1984 مليباري، 
https://www. almrsal. com/ :2015 ،2011: 9-12؛ راضي

 :2016 الثقايف،  الـمحرر  )E.T. 16.07.2017(؛   post/229560
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مؤّلفاتـه:
أّلف عدداً من الكتب حول التاريخ، ومنـها »اتريخ اليـمامة2« و«على 
رىب اليـمامة« و«بالدان والزيت« و«الدرعّية« أبجزائها السّتة، إضافة 
إىل »شواهد الكّشاف« وهي إضافات إىل معاجم جغرافية عديدة، 
أيدي  بني  ذلك  جاعاًل كّل  النظري،  منقطع  األديب  بنتاجه  اقرتنت 
أجيال لـم يعايش بعضها ابن مخيس، لكن الفعل يبقى، جاعاًل منـه 
ومن اسـمه منارات استدالل علـمّية لن تنفّك الـمؤّسسات التعليـمّية 

السعودّية عن احلديث عنـها. 
أثرى الـمكتبة العربية بعشرات الكتب يف األدب والشعر والنقد والرتاث 
والرحالت، وصال وجال يف الصحافة والـمنتديت والـمؤتـمرات داخل 

الـمملكة وخارجها3.

 الفصل الثالث: عبد هللا بن مخيس شاعرًا وأديًبا:
عبدهللا بن حممد بن مخيس، رجل األدب والتاريخ السعودّي الشهري، 
عاش جّل حياتـه اليت استـمّرت تسعني عاًما يف خدمة أرضه، والكشف 

عن اترخيها، وكتب فيها عشًقا. 
بدأت عالقة ابن مخيس ابلشعر منذ طفولتـه األوىل)حسني، 1994: 
خُيرِج  حىت  وحفظ  النبطّي  ابلشعر  ولع  صبيًّا  وعندما كان   ،  )329

 http://al-mahd. net/vb/showthread.،الـمرزوقي 42-45؛ 
.)) E.T. 16.07.2017( ،php?t=54913

2  اليـمامة هي إقليـم يقع يف اجلزيرة العربّية جنوب جند. تعد اليـمامة من 
أقوى الـمناطق الـمحلّية يف الـمملكة العربّية السعودّية بسبب اخلريات الـموجودة فيها، 
فقراها عامرة وتكثر فيها الـمواشي والـمزارع،وفيها عيون جارية ،وأنعام سارحة،حيث 
تعّد مدينة خصبة ذات أهنار وأشجار، فهي بلد خري ويكثر فيها اخلري، ومن أهم 
تسـمى  اليـمامة  فيها. كانت  اإلمارات  أقوى  من  تعّد  اليت  معّمر  آل  إمارة  مدهنا 
العروض وأيضًا القرية وكذلك َجوَّا، وبعدها سـمّيت ابليـمامة نسبة السـم الزرقاء بنت 
سهم بنت طسـم ذات اليـمامة اليت سـمّيت بـهذا االسـم حلّدة بصرها، ففي يوم مّر 
سرب محام سريع فاتبعتـه بنظرها الثاقب وأحصت عدده الذي كان تسعة وتسعني 

طائراً. انظر: ابن مخيس، 1978م: 16-15. 
اليـمامة واحلجاز، ديوان  الـمجاز بني  اليـمامة،  3   من مؤلفاتـه: اتريخ 
اجلزيرة  جبال  معجم  )جزآن(،  اليـمامة  معجم  القائل؟،  من  اليـمامة«،  رىب  »على 
)مخسة أجزاء(، معجم أودية اجلزيرة )جزآين(، معجم رمال اجلزيرة، راشد اخلالوي، 
من  وحبوث،  حماضرات  دمشق،  يف  شهر  الدرعية،  السـمر،  أحاديث  من  الشوارد، 
جهاد قلـم، فواتح اجلزيرة، أهازيج احلرب أو شعر العرضة، األدب الشعيب يف جزيرة 
أصلها  من  تنبع  الشعيّب  الشعر  من  رموز  الثاين،  الديوان  والزيت،  بالدان  العرب، 
بـه  تنزيل اآليت-شواهد الكشاف، إمالء مامّن  الفصيح، جولة يف غرب أمريكا، 
اهليئة، 2011:  314-315؛  وأجوبة )حسني، 1994:  أسئلة  الرمحن )جزآن(، 

.)47-15

القوايف والعروض)ابن مخيس، 1982: 26؛ 1983: 7-8(. ونشأ يف 
بيت مثّقف. لقد توصل الشعر يف نفسه فأحبـه، أسلـم خذا احلب إىل 
تذوق هو أّلف دواوين وجاء الدواوين مبّواًب على مخسة أبواب هي: 
إسالمّيات وفلسطينّيات وذكريت وشعر الطبيعة ومتفرقات)حسني، 
ابن مخيس جلّية يف ديوانـه »على رىب  ثقافة  1994: 329(. وتظهر 
القديـمة،  العربّية  القصائد  اليـمامة » الذي نظم قصائده على منوال 
مع استدعاء الرتاث العريب مماثال يف اتريخ العرب خاصة اتريخ جزيرة 
األدب  أّن  مخيس  ابن  ويرى   .)331-1994:330 العرب)حسني، 
من  عنـه  وأحواله وصفاتـه وكّل شيء  ومثله  تياره  يستـمّد  وأنـه  حّي، 
القيس )ت. 565 م( حىت  امرئ  بدأ األدب منذ  القديـم و  األدب 
زماننا هذا واألدب أدب وال نستطيع أن نقسـم األدب اجلديد واألدب 
القديـم)مليباري، 1984: 849(. فنرى يف هذا الديوان ارتباًطا عميًقا 
يف  والوشي  احللي  ألوان  من  لون  حىت  ومكااًن  زمااًن  ابجلزيرة  وقويًّ 

شعره)حسني، 1994: 333(. 
كان ابن مخيس يف ديوانـه دقيقًا يف استقصائه جلوانب شىّت من ثقافة 
أساسّية)حسني،  ومصادر  وجغرافية  واترخًيا  ولغة  أداًب  العربية  اجلزيرة 
االلتزام  أّن  غري  شعره،  موضوعات  تعّددت  وقد   ،)328  :1994
ابلقضاي الوطنّية لـم يفارق شعره، وظّل سـمة مالزمة له. إن التجربة 
تشّكلت  مطبوع،  شاعر  فهو  غنّية  خصبة  ابن مخيس  عند  الشعرية 
روافد إبداعه الشعرّي من عوامل كثرية منذ طفولتـه، وامتّدت ابمتداد 
اإلصالح  مناسبات  الشعرية يف مجيع  جتاربـه  تداخلت  طموحه حىت 
والبناء يف بالده، كما تـمّثل يف جتاربـه الشعرّية الـمواقف الراهنة لألّمة 
العربّية واإلسالمّية، وجعلها ترفد مسعاه لالقرتاب من النصر، وإعادة 
األجماد العريقة، وكان يف جّل جتاربـه يستدعي الشواهد الـمضيئة لألّمتني 
العربّية واإلسالمّية؛ لتعّضد فكره وقوله)عبدهللا آل هيضه، 2014: 8( 
، كما أّن حمموالت الفن عنده تبدأ وتنتـهي بـهاجس الوطن، لذا فإن 
الشعر الوطين محل واثئق اترخيية«، حتكي مسرية البالد منذ التأسيس، 
ودائمًا ما تشري إىل ماضي الوطن، فيكتسب الشاعر من الـمقارانت 
يقيـم عليها مسرية وطنـه، كما كان شعره سجالًّ حافاًل  صوراً شىّت، 
لعهود مضيئة من اتريخ بالدهم الغالية، وتوثيقًا لـمناسباتـها)عبدهللا آل 

هيضه، 2014: 8(. 
وفاتـه:

ولد عبدهللا بن حمّمد بن راشد البدراين الدوسري يف قرية الـملقى يف 
حافلة  حياة  وعاش  1339هـ/1920م،  عام  الدرعّية  إحدى ضواحي 
ابلعلـم والعطاء، وقدم الكثري يف جمال األدب والشعر والصحافة لبالده 
عام  من  اآلخرة  مجادى   15 يف  وتويّف  السعودية،  العربية  الـمملكة 

1432هـ/ 18 مايو من عام 2011م. 
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 الفصل الرابع: التناص األديّب يف شعر عبد هللا بن
مخيس:

األدب  منذ  الشعري  اترخينا  يف  التناص  مساحات  إىل  نظران  عندما 
اجلاهلي حىت يومنا هذا رأينا كثرياً من التناص وتداخاًل يف كثري من 
وأخرى  قصيدة  بني  فيه  التـميز  نستطيع  ال  حد  إىل  الشعراء  قصائد 
له  تناص  وكّل  الشاعر،  أسلوب  أو  نفس  يف  إاّل  الشعراء  لـمختلف 
ُة من الـموروث الّثقايف الّتارخيي والرّتاث؛ لذلك مهما  جذورُُه الـمستـمدَّ
حاوَل الّشاعُر إبداع صياغة فريدة من ُمعطيات قديـمة، فإنـه ال يـمكن 
والثقايف  واالجتـماعي  التارخيي  الّسياق  عن  اجلديدِة  صياغتـه  عزل 
للـموروِث الّديينِّ أو األديب أو التارخيي أو األسطوري لتلك الـمعطياِت. 
هو تداخل نصوص أدبية خمتارة قديـمة أو حديثة شعراً أو نثراً مع نص 
القصيدة األصلي حبيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكان 
على الفكرة اليت يطرحها الشاعر. إذن مفهوم التناص يدل على وجود 
أخرى،  بنصوص  عالقة  على  النقد  أو  األدب  جمال  أصلي يف  نص 
وإن هذه النصوص قد مارست أتثرياً مباشراً أو غري مباشر على النص 

األصلي يف وقت ما. 
إن التناص »دوران بيئي مغلق للنصوص«) أجبلتني، 1991: 102(، 
وهذا الـمفهوم لـمصطلح التناص احلديث جيعلنا نتعامل معه ابعتباره 
ظاهرة قديـمة شهدها اتريخ احلقل األديب، فهي أحد شروط اإلنتاج 
األساسية للعمل األديب اليت سنمنحها مصطلح التناصية وهي »تبادل 
التأثر والعالقات بني نص أديب ما ونصوص أدبية أخرى حدوث عالقة 
تفاعلية بني نص سابق ونص حاضر إلنتاج نص الحق«) الـموسى، 

)83 :1996

قديـما ابسـم  فما عرف  قديـمة حديثة،  التناص األديب، قضية  قضية 
هذا  »التناص«،  احلديث  النقد  منظور  يف  سـمي  »التضمني«، 
الـمتداخلة  النصوص  على  جوليا كريستفيا  أطلقتـه  الذي  الـمصطلح 
ا ألديب أو  بعضها ببعضها اآلخر، أي عندما يستعري كاتب ما نصًّ
كاتب آخر وحيله يف نصه، لتقوية نصه وإبراز معناه، أو لتوظيف رؤية 

معينة يقدمها الكاتب. 
إن عبدهللا بن مخيس يعتـمد على نص أو نصوص اآلخر يف بيان غرضه 
األبيات  من  جمموعة  أو  بيتًا  الشاعر  يضمن  أخرى  بعبارة  الشعري، 
ا«  الشعرية أو عبارات نثرية يف قصائده بدقة ابرزة، حبيث يقيـم »تناصًّ

وتالمحًا اتّمًا بينـها وبني أشعاره. 

إن الوصف من أهم عناصر الشعر ويدّل على تقدمه فنًّا وخميلَة الشاعر 
وثقافتـه وينصرفه كل الشعراء يف شعرهم. فالوصف نرى فيه حركة جيرى 

فيها احلياة. 
يقول امرؤ القيس يف معلقتـه)امرؤ القيس، 2004: 117(:

جبوزه تـمّطى  لـما  َلُه  ُقْلُت   فـَ

بكْلكِل وانَء  أعجازاً   وأرَدف 

وشاعران نشأ يف طبيعة منطقة اليـمامة واجلبال الكبرية والشاهقة. ويف 
التجربة  إال  جيمعها  ال  لوحة  ويرسـم  رائع  بوصف  جيسـمه  هذا  بيتـه 
الشعرية. يقتبس من امرئ القيس ويقول)ابن مخيس، 1983: 285(:

يفٌع َجْلٌد  وأنَت  الغراُب   شاَب 

كاهال احلوادُث  فيك  ضعضَعْت   ما 

فقادٌم الـمعتفنَي  الضيوِف   مثَل 

حتمال وذاك  ِبكلكِله   ألقى 

كالمها يشكوان من اضطراب الليل ويربطان اضطرابـهما ابجلبل. وابن 
مخيس يف هذه القصيدة يركز على فكرة )العراقة الزمنية( حيث اجلبل 
لـم تنل عوادي الزمن منـه، بل إن الزمن نفسه قد ابدت منـه القرون، 
وتتابعت األجيال، واجلبل كما هو، ورغم أن اجلبل يف صورتـه الـماّدّية 
والشعرّية راسخ شامخ ال يتحرك وال يتكلـم فإن تلك الصورة لـم تعدم 
التشخيص وهو يرنو إىل األجيال من حوله)حسني، 1994:  عنصر 

 .)331

ويصف عمرو بن كلثوم )تويف  39ق.ه/584م( اليـمامة يف معلقتـه 
فيقول)عمرو بن كلثوم، 1991: 70(:

وامشخرَّْت اليـمامُة   وأعرضِت 

مصلتينا أبيدي   كأسياٍف 

ونرى أتّثر ابن مخيس بـهذا البيت، وذلك يف قوله )ابن مخيس، 1983: 
:)285



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 17 Yıl: 2017 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 17Year: 2017 Gel Code: I12-Z1

ID: 414 K: 454
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

407

َأعرضْت إذ  خاهَلا  عمراً   وكأّن 

َنواِحال الـمصلتاِت  السيوِف   مثَل 

تستبد،  أن  )تويف 93ه/711م( من هند  ربيعة  أيب  بن  ويتـمىن عمر 
 :1960 ربيعة،  أيب  بن  يقول)عمر  انفرادية.  تكون  أن  ترفض  لكنـها 

:)321

واحدًة مرًة   واستبّدْت 

يستبد ال  َمن  العاجُز   إّنا 

ونرى الشاعر ابن مخيس يف قصيدتـه »اليـمامة والزرقاء وطويق« يصف 
من  صورتـه  مستـمّداً  اجلاهلية  من  أبوصاف  واجلبل  والقرية  الـمنطقة 
بيت عمر بن أيب ربيعة، لكّن اليـمامة هنا راضية أبن تكون مستبدة. 

يقول)ابن مخيس، 1983: 309(:

واستوفزْت ابسـمها   واستبّدْت 

أان إاّل  اليـمامَة  أرى   ال 

ويف ابب احلكمة يقول خليفة رسول هللا صّلى هللا عليه وسلـم علي بن 
أيب طالب إّن اجلمال الدنَيوي ليس مهمًا، وليس هو اجلمال احلقيقّي، 
واجلمال احلقيقّي هو العلـم واألدب واالنشغال ابلـمفيد)علي بن أيب 

طالب، 2005: 28(:

تزيُِّننا أبثواٍب  اجلماُل   ليس 

واألدب العلـم  مجال  اجلماَل   إّن 

بعد هزيـمة العرب يف سنة 1948م أنشد ابن مخيس قصيدة يؤكد فيها 
أن اجلمال ليس يف الصور بل يف اهلمم والقوة الـمعنوية واإلرادة والعزيـمة 

يقول)ابن مخيس، 1993: 60(:

مّهتـه يف  الـمرِء   ومجاُل 

الصور أحسن  أو  اهلندام  يف   ليس 

وللعرب يف ذكر الدير شؤون، وهلم يف وصفها وبكائها واستنطاقها 
رصيد جّم، والوقوف على الـمنازل والدير ثروة من تراث العرب األديّب 
الذي خيتزن رصيًدا من علوم العرب وأيمهم وأخبارهم وأنسابـهم )ابن 
مخيس، 1970: 5(. والوقوف على األطالل من أهم أغراض الشعر 
اجلاهلي، والشاعر كان يبدأ قصيدتـه ابألطالل ويبكي عليها حبنني إىل 
حمبوبتـه. وامرؤ القيس وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر احلبيب 
والـمنزل يف مصراع فليس له شبيه يف مجيع أشعار الشعراء، ومن أشهر 

ما قيل يف وصف الدير وبالها قوله )امرؤ القيس، 2004: 110(:

ومنزل حبيب  ِذكرى  من  نبك   قفا 

فَحْومِل الدَّخول  بنَي  اللِّوى   بِسقِط 

ووقف جمنون ليلى قيس بن الـملوح )تويف 68ه/688م( على أطالل 
ليلى حمبوبتـه فال يرى أي إشارة منـها. يقول)قيس بن الـملوح، 1999: 

:)107

َعِشيًَّة َلى  لَيـْ أْطاَلِل  َعَلى  ْفنا   َوقـَ

ُدثر طامسة  وهي  حزوى   أبجرع 

مخيس  ابن  شاعران  ذكريت  تتحرك  »حنني«  بعنوان  مقطوعة  ويف 
التارخيية  الـموروثة  العربيات  النساء  أسـماء  فيتذكر  مشاعره  وتفيض 

واألدبية، ومنـها ليلى وأروى فيقول )ابن مخيس، 1983: 308(:

فجرا بـه  طرقَت  ماذا  الصبا   نسيـم 

الُبشرى حتمُل  طارًقا  نفسي  لـم   ِفًدى 

منزٍل أبطالِل  الذكرى  يل   َأهاجْت 

أروى يف  وَوهّلُت  ليلى  بـه   عرفُت 
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هذه أسـماء النساء ليس للعشق واجلمال بل الـموروث الغزيل ألن اسـم 
الـمفطوعة يشري إليه. 

القدماء عن  الشعراء  الـموروثة من  ثقافتـه  نرى  اآلخر  بيتـه  وأيضا يف 
يقول  إذ  األطالل  على  يقف  أن  صديقه  من  يرجو  وهو  األطالل 

)السـمهري، 2013: 263(:

رًا ولـمفكِّ الطلل  هاتِيَك   ِقْفحول 

وسلـما القضاء  لـمحتوم   واخَشْع 

البيت ابن مخيس ال يستخدم كلـمة »ذكرى« بل يستخدم  يف هذا 
رًا ».  مرادفها » مفكِّ

وقد قال أبو الطيب أمحد بن احلسني الـمتنيب )تويف 354ه/ 965م( 
القاضي وهو  الـمصري  يـمدح حممد بن عبد هللا بن حممد اخلصيب 

يومئذ قاضي أنطاكية، فقال)الـمتنيب، 1983: 172(:

ابـ اهلنِت  العاِرِض  ابُن  اهَلنِتُ   العاِرُض 

اهلنِت العاِرِض  ابِن  اهَلنِت  العاِرِض   ـِن 

يعين«العارض السحاب يعرض يف جانب اهلواء واهلنت الكثري الصب 
مثل اهلطل يقول هو ابن آابء أجواد كالسحاب« )الواحدي، 1861: 
258(، وهذا ال يعين أن هذا الشاعر عاجز فاتر، بل هو أبو الشعر، 
ولئن ذهبنا ننعم النظر يف لوحات أيب الطيب اجلميلة، ورسومه الشاعرية 
الساحرة، ألخذان العجب وأسران اإلبداع، وله ابع طويل يف الفنون 
الدير أبكى،  الغزل أشجى، وإذا ذكر  إذا ذهب إىل  الشعرية، فهو 
وإذا مدح كفى، وإذا وصف شفى، وإذا هجا كوى، وكل هذا دليل 
على تـمكنـه، وقوة ذاكرتـه، وخصوبة خياله، وجودة خاطره، وسيولة 

ذهنـه، وصفاء قرحيتـه. 
وقالوا: إنـه من العّي تكرار اللفظ. قال العكربي يف شرحه: »سـمعت 
 :1936 )العكربي،  العي  من  هذا  إن كان  يقول:  الفتح  أاب  شيخي 
هللا  رسول  فحديث   ،)348  /4  :1986 الربقوقي،  216/4-217؛ 
»الكريـم  السال:  عليه  قال  فقد  أصله،  وسلـم  وآله  عليه  هللا  صلى 
إسحاق  بن  يعقوب  بن  يوسف  الكريـم  ابن  الكريـم  ابن  الكريـم  ابن 
 :1998 حاتـم،  أيب  ابن  369/6؛   :  1991 إبراهيـم«)النسائي،  بن 

2144/7؛ الباجي، 1914: 209/3(. 

يـمدح هو  الشيخ  وابن مخيس يف مرثيتـه للشيخ عمر بن حسن آل 

الـمتنيّب  بيت  شطر  بيتـه  مضّمنًا  والسخاء كالـمطر  ابلكرم  يصفه 
فيقول)ابن مخيس ، 1983: 451(:

منزلًة اجلود  يف  له  أردَت   وإْن 

اهلنِت العاِرِض  ابُن  اهلنُت   فالعاِرُض 

وکان زهري بن أيب سلـمى )تويف 609م( يـميل يف أشعاره إىل احلکمة 
متفرّقة  حکم  وهي  خواتيـمها،  يف  وخاصة  األخالق  مکارم  وبيان 
ضّمنـها يف تضاعيف شعره، حبيث ُعدَّ أحد الشعراء اجلاهليني الذين 
جنحوا إىل احلکمة يف أشعارهم، فإذا ذکر موضوع احلکمة کان زهري 

من بني شعرائها. يقول زهري )زهري بن أيب سلـمى، 2005: 76(: 

أرى َما  النَّاس  يرى  َهل  شعري  لَْيت   َأال 

ليا بدا  َما  هَلُم  ْبُدو  يـَ َأو  اأْلَمر   من 

ويقتنص حميي الدين بن عريب )تويف 638ه/1240م( صدر بيت زهري 
ليلتفت انتباهنا إىل العلـم الذي يعلـمه هللا يف القرآِن والنور الذي يهبـه 
الدين بن عريب،  فيقول )حميي  بـه اإلنسان  الذي يهدي  هللا واهلدى 

)د. ت(: 114(:

أرى ما  الناس  يرى  هل  شعري  ليَت   فيا 

واهلدى والنوِر  القرآن  يف  العلـم   من 

وشاعران ليثبت ويقّوي قدر مرثّيتـه يستخدم تعبرياً تراثيًا تـمتدُّ جذوره 
حىت زهري بن أيب سلـمى بـ« ليَت شعري » يف صدر البيت، وأيضا 
)ابن مخيس،  ويقول  عريب  بن  الدين  حميي  من  ومعىًن  لفظًا  يقتنص 

:)451 :1983

بـهم الندُي  غّص  إذا  شعري  ليَت   ي 

والسنن القرآن  هدى   يستـمطرون 

ويشبـه األعشى )تويف 7ه/629م( الذي يطلب ما ال يستطيع الوصول 
إليه فيتعب نفسه وال يظفر بشيء ابلتيس الذي ينطح بقرنـه صخرة 
صلبة ليضعفها ويفتتـها، فال يؤثر ذلك فيها شيئًا، ويرجع وقد أتعب 
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نفسه وآذى قرنـه، وذلك بقوله يقول )األعشى، )د. ت(: 61(:

ليوهنـها يومًا  صخرة   كناطٍح 

الوعُل قرنـه  وأوهى  يضرها   فلـم 

وابن مخيس يرى أن الناس يبكون عليه ويرثون لكنـه يعرف أن الراحل 
لن يعود، فيخربهم بـهذا األمر أبسلوب األعشى فيقول )ابن مخيس 

:)478 :1983 ،

ُيوِهنـها لكي  رأسها   انَطحوا 

القروُن َتشّظى  منتـها   فعلى 

مبناسبة النصر الذي حققه اخلليفة العباسي الـمعتصم ابهلل حني فتح 
تـمام  أبو  أنشد  »تيوفل«  الروماين  اإلمرباطور  رأس  مسقط  عمورية 
)تويف 231ه/845م( قصيدتـه الشهرية اليت يقول فيها )أبو تـمام، )د. 

ت(:40/1(:

الُكُتِب ِمَن  َباًء  إِنـْ َأْصَدُق  ْيُف   السَّ

واللَّعِب اجلدِّ  بنَي  احلدُّ  حّدِه   يف 

يقصد  يكن  لـم  تـمام  أاب  أبّن  بوهّناد  اندي  الناقدة  ترى  ما  وحسب 
حتديداً  رمبا  أو  »اإلنسان«  بـه  يقصد  إنا كان  بذاتـه،  هنا  السيف 
الـمعتصم أي إنـه أصدق من أكاذيب الـمنّجمني وتوقعاتـهم الـمستقبلية 
حني حذروه من دخول عمورية لكنـه دخل وحارب وانتصر وفتح فتحًا 
عظيـمًا. الـمشكلة ليست هنا أيضًا، إنا هي يف أن العقلية العربية يبدو 
أنـها أتخذ من األمور قشورها يف الكثري من األحيان ما يسبب انتقاصًا 

لنصوص وأزمنة وتواريخ )بوهّناد، 2014: 5(. 
يف كل  الفاصالن  مها  والقوة  السيف  أن  مخيس  ابن  الشاعر  ويرى 
أمور احلياة و يقتنص«السيف« و«الكتب« من أيب تـمام، فيقول يف 

القصيدة)ابن مخيس، 1983: 78(:

أنباِئه يف  السيِف  مثُل   ليس 

ابلكتب ال  ابلسيِف   فخذوا 

قد  الشعراء  فكّل  األمثال،  ضروب  جهة  من  غنية  العربية  اللغة  إّن 
استخدموا أمثااًل خمتلفة ومتنوعة يف قصائدهم، ومنـها »اْلعود َأمْحد4 
بن  ِخَداش  ذلك  َقال  من  أول  روي   .«  )252  :1971 البكري،   (
حابس التـميـمى، ويَقال: »أول من َقال ذلك وأخذ الناُس منـه مالُك 
َويرة«)الـميداين، 1955: 34/2(. وذلك يف قوله)مالك 1968:  بن نـُ
65؛ ابن قتيبة، 2002: 327/1؛ الـميداين، 1955: 35/2؛ الزخمشري، 

:)336/1 :1987

بقرضهم أمس  َشيَبان  بين   جزينا 

َأمْحد وَاْلعود  البدء  مبثل   وعدان 

ويؤّكد ابن الرومي )تويف 283ه/896م( أّن هذه العبارة من األمثال 
العربية )ابن الرومي، 2002: 409/2(:

مثاًل جرى  قد  قوٌل  أمحد   والعوُد 

موصوف ابلعوداِت  مثلك   وعرُف 

وابن مخيس يستخدم عبارة تربطه إىل جذور اتريخ ثقافتـه)ابن مخيس، 
:)20 :1993

وْثبًة النجم  مسبح  يف  هلا   فإّن 

أمحد والعود  ابلعود   ُتطالبـها 

ويف مدح البحرتي )تويف 284ه/897م( »الـمتوّكل على هللا« َيِصُف 
راَْبها. ويقول)البحرتي،  قـُ َحْرٍب اثئرة لألخذ ابلثأر من ذوي  ْرَساَن  فـُ

)د. ت(: 1299/1(:

ُفوِسَها نـُ أَعزَّ  ِوْتٍر  ِمْن  َقتُِّل   تـُ

ُتِطيُعَها َتَكاُد  َما  أِبْيٍد   َعَلْيها، 

يضرب هذا الـمثل لـمن يعود عن الشر واإلساءة كذلك   4
يستخدم للتعبري عن الفرحة والسالمة. 
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ِدماؤها َفاَضْت  فـَ ْومًا،  يـَ رَبْت  احتـَ  إذا 

ُدُموُعها َفاَضْت  فـَ الُقْرىَب   َتَذّكَرِت 

العرب  حال  لتوضيح  الصورة  مخيس  ابن  يقتبس  الثاين  البيت  ومن 
والـمسلـمني، فيقول)ابن مخيس، 1983: 359(:

ُمباهًيا الوليد  قال  ذا  قبِل   ومن 

َصِنيُعها العالـمني  بنْي   لُِيْحَمَد 

ِدماؤها َفاَضْت  فـَ ْومًا،  يـَ رَبْت  احتـَ  إذا 

ُدُموُعها َفاَضْت  فـَ الُقْرىَب   َتَذّكَرِت 

عبيد  بن  الوليد  عبادة  أبو  هو  األّول  البيت  يف  ابلوليد  والـمقصود 
البحرتّي نفسه. 

ويعّد وصف العيون اجلميلة من أهم إبداعات العرب والسيـما العيون 
أمجل  من  هي  العيون  والّسحر.  واجلمال  الغموض  فيها  يـمتزج  اّليت 
احلواس عند اإلنسان وأمهها، والعيون اجلميلة هلا سحر غريب جيذب 

الناس إىل أصحابـها. 
ويتحدث جرير عن النساء فيصف عيونـهّن بوصفني متضادين أبنـها 
حوراء فاتنة تقتل من يراها وأنـها أضعف خلق هللا أركااًن، فهذا الوصف 
للعيون اجلميلة الفاتنة احلوراء اليت حتيي العشق واحلب واهليام والـمشاعر 
-119 :2016 ،Yanık( عند من يراهاوتـهلك بفراقها وبعدها حمبـها

120(. يقول جرير )جرير، 1986: 492(:

حوٌر َطرْفها  يف  اليت  العيوَن   إَن 

َقتاَلان حيينَي  لـم  مثَّ   َقتْلننا 

بـه َحراَك  ال  حىت  اللبِّ  ذا   َيصرْعَن 

أركاان هللا  خلق  أضعُف   وهَن 

وابن مخيس يف قصيدتـه اليت أنشدها يف بالده اجلميلة اليـمامة يصف 

يراهن.  من  حورهن  يقتل  الاليت  اجلميالت  ابحلسناوات  مليئة  أنـها 
فيقول)ابن مخيس، 1993: 7(:

َحَور ذي  من  القتُل  ُيبِكي   َحْيُث 

ِسهاَمه اللبِّ  موضِع  يف   ُمنفٍذ 

أسد  بين  من  مجاعة  يف  507ه/1113م(  )تويف  األبيوردي  وأنشد 
قصيدة يقول فيها )األبيوردي، 1317 هـ: 207(:

ْبُحطاِلٌع وَالصُّ اِبأَلْنواِر   وََأْهزَُأ 

ُمْسِدُف واللَّيُل  اِبلنَّجِم  اهتدي   وال 

ومن هذا البيت اقتبس ابن مخيس الـمعىن يف وصف القصر يف قوله 
)ابن مخيس، 1993: 26(:

بياُضه الصباِح  وجِه  يف   أتّلَق 

ُمْسِدُف واللَّيُل  منـه  ضياٌء   وَشعَّ 

يـمدح الشاعران ممدوحهما أنـه ينري كالشمس والليل يذهب واألشياء 
األخرى تزول. 

خالصة:
يرى النقاد الـمعاصرون أّن التناص من أبرز التقنيات الفنية، ومن هذا 
تقاطع  من  ضراًب  بوصفها  التقنية  هذه  توظيف  علی  أقبلوا  الـمنطلق 
ثراء وغنی، وحتمل يف طياتـها دالالت  النص  يـمنح  الذي  النصوص 
والتناص  أتديتـها.  عن  الـمباشر  التعبري  يعجز  قد  جديدة  وإحياءات 
األديب يتجلی بوضوح عند عبدهللا بن مخيس مما يدل علی عبقريتـه 
الرتاث يتطلب  النـهل من  الثقايف واألديب والرتاثي. إن  الفّذة وإلتزامه 
الشعرية،  إغنـاء جتاربـه  على  قادراً  الشاعر  يكون  لكي  واسعة،  ثقافة 
وجتربة ابن مخيس الشعرية جتربة غنية ابلتناص، مما يؤكد أنـه غّذى نفسه 
أبلوان عديـدة من الثقافات، فلديه من الثقافة ومصادر الـمعرفة الشيء 
الكثري، والقارئ يستطيع أن يصل إلـى هذه العناصر بيسر وسهولة، 
األديب  البعد  ذات  الـمفردات  من  حشداً کبرياً  شعره  تضمن  فقد 
داللة  هذا  ويف  القدماء،  العرب  الشعراء  استخدمها  ومصطلحات 
واضحة على أن الشاعر ذو ثقافة أدبية واسعة، فقد قام ابمتصاص 
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قيـمة  الشعري  اخلطاب  وذلك إلعطاء  الـمتناصة  الـمفردات  دالالت 
فنية ذات أتثري عميق يف نفس الـمتلقي بعد أن يـمنحها رؤيتـه اخلاصة. 
استطاع عبدهللا بن مخيس من خالل ثقافتـه واّطالعه على ثقافات األمم 
يستثمر األحداث، واألماكن،  أن  الشعوب  لتاريخ  السابقة، وقراءتـه 
خصوصية  من  هلا  لـما  شعره؛  يف  ويوظفها  التارخيية،  والشخصيات 

تظهر من كونـها حموراً يف إثبات احلق العريب يف هذه األرض. 

الـمصادر والـمراجع
العظيـم، 1-10، حتقيق:  القرآن  تفسري  )1998م(.  أيب حاتـم،  ابن 
مكتبة  السعودية،  العربية  الـمملكة  الطيب، ط3،  أسعد حممد 

نزار مصطفى الباز. 
والشاعر،  الکاتب  أدب  يف  السائر  الـمثل  )1995م(.  األثري،  ابن 
1-2، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، )د. ط(، بريوت، 

الـمكتبة العصرية. 
ابن الرومي، )2002م(. الديوان، حتقيق: أمحد حسن بسج، ط3، 

بريوت، دار الكتب العلـمية. 
حممد  عبدهللا  حتقيق:   ،2-1 الـمقدمة،  )2004م(.  خلدون،  ابن 

الدرويش، ط1، دمشق، دار يعرب. 
ابن مخيس، عبد هللا، )1970م(. الـمجاز بني اليـمامة واحلجاز، )د. 

ط(، الريض، دار اليـمامة. 
العرب،  الشعيب يف جزيرة  ابن مخيس، عبدهللا، )1982م(. األدب 

ط2، )د. م(، الريض. 
اليـمامة، ط2،  رىب  على  ديوان  )1983م(.  عبد هللا،  ابن مخيس، 

الريض، مطابع الفرزدق. 
الريض،  ط1،  الثاين،  الديوان  )1993م(.  هللا،  عبد  مخيس،  ابن 

مطابع الفرزدق. 
ابن قتيبة، )2002م(. الشعر والشعراء، 1-2، حتقيق: أمحد حممد شاكر، 

)د. ط(، القاهرة، دار احلديث. 
ابن منظور، )1968م(، لسان العرب، )د. ط(، بريوت، دار بريوت. 
أبو تـمام، )د. ت(. الديوان، 1-4، شرح: اخلطيب التربيزي، حتقيق: 

حممد عبده عزام، ط5، القاهرة، دار الـمعارف. 
األبيوردي، )1317ه(. الديوان، )د. ط(، بريوت، الـمطبعة 

العثمانية. 
أجبلتني، تريي، )1991م(. مقدمة يف النظرية االدبية، ترمجة: ابراهيـم 

العلي، بغداد، دار الشؤون الثقافية. 
األعشى، ميـمون بن قيس، )د. ت(. الديوان، حتقيق وشرح: حممد 

حسني، )د. ط(، )د. م(، مكتبة اآلداب ابجلماميز. 
امرؤ القيس، )2004م(. الديوان، حتقيق: صطفى عبد الشايف، ط5، 

بريوت، دار الكتب العلـمية. 
الـموطأ،  شرح  الـمنتقى  )1914م(.  سليـمان  الوليد  أبو  الباجي، 

1-7، ط1، القاهرة، مطبعة السعادة. 

البحرتي، )د. ت(. الديوان، 1-2، حتقيق: حسن كامل الصرييف، 
ط3، القاهرة، دار الـمعارف. 

محمد  وتعليق:  ترمجة  النص«،  »نظرية  )1988م(.  روالن،  ابرت، 
خري البقاعي، جملة العرب والفكر العالـمي، ع3، بريوت، ص. 

 .103-87

الربقوقي، عبد الرمحن، )1986م(. شرح ديوان الـمتنيب، 1-4، ط1، 
بريوت، دار الكتاب العريب. 

شرح كتاب  يف  الـمقال  فصل  )1971م(.  عبيد،  أبو  البكري، 
األمثال، حتقيق: إحسان عباس، ط1، بريوت، مؤسسة الرسالة. 
من  إنباء  أصدق  »السيف   .)22/06/2014( انداي،  بوهّناد، 

الكتب«، صحيفة العرب، العدد: 9597، ص. 5. 
اجلرجاين، )1966م(. الوساطة بني الـمتنيب وخصومه، حتقيق: حممد 
مطبعة  القاهرة،  البجاوي،  حممد  وعلي  إبراهيـم،  الفضل  أبو 

عيسى البايب احلليب وشركاه. 
اجلرحاين )2004م(، التعريفات، حتقيق: حممد صديق الـمنشاوي، 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction:In this paper literary intertextuality is emphasized in the poems of Abdullah bin 
Khamees, who is one of modern Arab poets. He is one of the most important figures of Arabic 
world. Dominating the classical Arabic poetry, Abdullah bin Khameescited the poetry of many 
poets from the per i od of the Jahiliyyah (pre-Islamic age of ignorance) to the daytime, and 
reflected his own cultural and cultural heritage. Objective: The purpose of this research is to 
define the concept of intertextuality through the poems of Hamees and its use in his works. 
The concept of intertextuality is a sign of cultural accumulation. In this respect, it is to reveal 
his literary personality through his works. Importance: Abdullah bin Khamees was a talented 
writer of poetry. He studied classical Arab poetry in his first years of school and earned a prize 
for his poetry in  high school years and became a renowned person. Even if he was a civil 
servant, he never broke up his ties with the poetry. In both his poems and his other books that 
he wrote, he always wanted to transfer his own cult to next generations. For this purpose he 
always used his own cultural values   in his poems. And we can say that almost all couplets are 
filled with intertextuality. This work is crucial in the context of a literary man who cannot break 
the ties with his own culture in his works, which will more or less show the traces of his own 
culture and literature. Methodology: This article is written to deal with the concept and sources 
of intertextual i ty, including the works of Hamees, his poems, researches and articles about 
him, as well as classical Arabic poetry traditions cited by Hamees’ poems and primary sources 
written on quotation and collocation. Conclusions: Intertextuality seems to be a concept that 
postmodern literary theory interests in and uses as a technique. To suggest that the intertextual 
technique is new in Arabic and wor ld literature and to limit this technique to postmodern 
literary theories can cause many problems in the context of literary theory. Because leaving 
the literary concepts including quotation and reference that classical beliefs forward means 
lifting all ties between tradition and modernity. The first critics and theorists on the concept of 
intertextuality are the Russian formalists. Mikhail Bakhtin gave great support to this concept 
to become a theory. Kristeva, who later turned the theories of Russian Formalists into French, 
put forward the concept of intertextuality in the context of postmodernism and worked with 
Roland Barthes on the theory of intertextuality and brought it to its current position. Although 
it is seen as an emerging method of 20th century, suggesting that the intertextual method is 
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limited to postmodern literary means excluding or ignoring the tradition. Transformation of 
the knowledge of human beings through ages is the most important evidence to be presented 
as ‘intertextuality’. The intertextual specimens found in the sacred books cannot be ignored, 
especially the values   dictated in the axis of goodness to humanity, or similar textual features 
of the prophet’s anecdo t es. If the concept of intertextuality is limited to postmodernism, 
there will be a missing aspect of literary criticism and theories. Applying ‘intertextuality’ to 
classical literary retribution is certainly not an anachronism, but rather a form of research found 
in the methods of class i cal artists. In particular, it is not possible to claim that there is no 
‘intertextuality’ in the literary context that develops and transforms within the framework of 
the relationship between literature and tradition. In this respect, the traces of the concept of 
intertextuality in classical literature can be traced in detail when the tradition of value and the 
tradition of criticism are taken into consideration. As a matter of fact, it has been found that the 
rhetoric arts and literary forms based on the common material offer highly provable examples of 
the theory of intertextuality. ‘Texts from classical Arabic poetry were presented in parallel with 
the explanations of concepts such as quotation, sentence and verse from the basic concepts of 
intertextuality and parallel to the concepts of rhetoric science. With this work dealing with the 
poems of Abdullah bin Khamees and the classic rhetoric of intertextual relations has led to the 
conclusion that intertextual uses frequently applied in classical literature can be examined from 
a modern point of view. Abdullah bin Khameesgrew up in a cultured family and, during his first 
childhood he memorized the poems of the most important poets of classical Arabic literature. 
He has such a strong dominance in poetry that that he ranked first in poetry competition in high 
school years. He never broke his ties with the poetry. His poetry covered classical literature, 
the society in which he was born and grew up, the al-Yemame region, and the legends and folk 
stories mentioned in this region. Abdullah b. sees poetry as a phenomenon based on culture. 
What he did is a contemporary interpretation of Hamees’ tradition of bringing new possibilities 
to poetry and opening new horizons. By creating a dynamic dialectical chain in the past, the 
present and the future, he has enabled them to be articulated in terms of language, style, and 
structure within the historical context. He has benefited from the origins of its national culture 
when establishing this link. He descended to the depth of classical cultures and increased the 
richness of connotat ion by giving quotations. Instead of denying the past, he minded it and 
did this by reproducing it again with different understandings of modernism. That he moves 
forward while being aware of his own cultural characteristics and builds his works on these 
characteristics demonstrates that he understands tradition very well and uses it as he desires. 
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Thanks to the words that he chooses and the rhythms in phrases, the text has been added to the 
past and by redesigning it with the current facts- so that the transformation has been done-he 
created an intertextual tradition. In some of his poems, he referred to verses and hadiths, to many 
prophets; to the poets of classical period including Imru’u’l-Kays, Hz. Ali, Cerîr, İbnu’r-Rûmî, 
al-Buhturî, Majnun both explicitly and implicitly. He mentioned historical events, personalities 
and beauties that inspired many poets to write poems. 
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Öz: 20. yüzyılın ilk yarısında Paris’te oluşan sanat ortamı; sanatçı-
ların ifade biçimlerine alternatifler sağlamış ve yenilikçi tavırların 
gelişmesine olanaklar yaratmıştır. Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
Paris’e gelerek, kozmopolit bir yapıyla modern sanatın kapılarının 
aralanmasına yön veren sanatçılar; “Paris Okulu” terimi kullanıla-
rak diğerlerinden ayırt edilmiş ve dönemin sanat merkezi olarak 
görülen Paris’te, birbirinden farklı üsluplarda çalışarak eserlerini 
yeni arayışlar içerisinde üretmişlerdir. Amaç: Araştırmanın amacı; 
Paris’in sanatın merkezi haline geldiği dönemde, “Paris Okulu” 
olarak adlandırılan, modern sanat akımlarının doğmasına öncülük 
etmiş bir grup sanatçıyı irdelemek, özgün üslupları hakkında bil-
giler vermek ve eserlerinden örneklerle dönemin sanatsal ortamını 
incelemektir. Yöntem: Nitel bir çalışma olan bu araştırma tarama 
modelinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Farklı ülkelerden göç 
ederek Paris’e yerleşen sanatçıların birçoğu ülkelerini savaş, 
yasak ve baskılardan dolayı terk etmişlerdir. Fransa’da kendile-
rine sunulan hak ve özgürlüklerden faydalanmak, sanatlarını icra 
etmek, tanınmak ve sanatın merkezinde yer almak üzere bulunan 
sanatçılar; burada oluşan sanatsal ortam sayesinde faaliyetlerini 
adeta bir okul niteliğinde geliştirmişlerdir. Özellikle Cezanne, 
Picasso, Van Gogh, Matisse ve Gauguin gibi sanatçıların etki-
leri ile ilerleyen sanat, yeni üslup ve anlayışlara varmıştır. Paris 
Okulu’nda bulunan sanatçılar yarattıkları yeni üsluplarla modern 
sanat akımları olarak nitelendirilen; Post-Empresyonizm, Eks-
presyonizm, Fovizm, Kübizm, Gerçeküstücülük ve Soyut Sanat 
gibi akımların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Sonuç: Paris 
Okulu’nda yer alan ve modern sanat akımlarının oluşmasına yön 
veren; Picasso, Brancuşi, Chagall, Modigliani, Matisse, Bonnard, 
Mondrian, Kandinsky ve Soutine, bu dönemin öncü sanatçıları 
arasında yer almışlardır. Birbirinden etkilenen ve sürekli birbirle-
riyle etkileşim içerisinde olan bu sanatçıların her biri, yarattıkları 
yeni üslup ve tekniklerle günümüz modern sanat anlayışının te-
melini atmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Paris Okulu, Ecole de Paris, Paris Sanatçıları, 
Modern Sanat

Abstract: The art ambiance in the first half of the 20th century has 
provided alternative expression forms for artists and has created 
opportunities for the development of innovative attitudes. The 
artists who came to Paris from different countries of Europe and 
enabled new possibilities for modern art with their cosmopolitan 
structure, were distinguished from the others by using the term 
“School of Paris”, worked in different styles and composed art in 
the way of searching in Paris where is considered as the art center 
of the period. Aim: The aim of this study is to examine a group 
of artists called “School of Paris” who pioneered the emergence 
of modern art movements in the period when Paris was the center 
of art, to give information about their unique style and to give 
examples from their artworks and to examine the artistic move-
ments emerged at that period. Method: This research, which is a 
qualitative study, was conducted as screening model. Findings: 
Many of the artists who settled in Paris by migrating from different 
countries abandoned their countries due to war, prohibitions and 
repression. Artists were willing to take the advantage of the rights 
and freedoms offered in France, to perform art, to be recognized 
and to be at the center of art and they have developed their acti-
vities as a kind of school through the artistic environment formed 
here. The evolving art influenced by the artists such as especially 
Cezanne, Picasso, Van Gogh, Matisse and Gauguin, have gained 
new styles and insights. With their new styles, the artists of School 
of Paris have contributed in the formation of the new movements 
such as Post-Impressionism, Expressionism, Fauvism, Cubism, 
Surrealism and Abstract Art which are described as the modern 
art movements. Conclusion: Picasso, Brancusi, Chagall, Modig-
liani, Matisse, Bonnard, Mondrian, Kandinsky and Soutine were 
among the leading artists of this period and shaped the modern art 
movements. Each of these artists, influenced by one another and 
interacting with each other continuously, laid the foundations for 
contemporary art with their new styles and techniques.

Key Words: School of Paris, Ecolé de Paris, Parisian Artists, 
Modern Art
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GİRİŞ

“Paris Okulu” teriminin içeriği 20. yüzyıl 
başında Paris’e yerleşen tüm ilerici yerli ve 
yabancı sanatçıları kapsamaktadır. İtalya, Al-
manya, Rusya gibi çeşitli ülkelerden gelen 
birçok akımın önde gelen sanatçıları, kozmo-
polit bir hareket kazandırdıkları Paris Okulu 
ile modern sanatın oluşmasına önemli katkı-
larda bulunmuşlardır. (Keser, 2005: 250).

“Paris Okulu” ya da bir diğer adıyla “Ecole 
de Paris” terimi herhangi bir sanatsal akımı 
tanımlamaktan ziyade, 1. Dünya Savaşı’na 
doğru uzanan yıllarda Paris’te yaşayan birbi-
rinden farklı sanatçıları bir araya getiren bir 
tanımlamadır. Bu terim ilk kez yazar Andre 
Wardon’un 1925’te yayımladığı bir makale-
de kullanılmıştır. Wardon bu ifade ile yirmi 
yıl içerisinde şehre akın eden ve aralarında 
Picasso ve Matisse’in de bulunduğu bu sanat-
çıları, tek bir kategori altında birleştirmiştir. 
Paris’e gelen sanatçılar, burada daha verimli 
çalışacaklarını ve sanat tüccarları ile tanışma 
fırsatlarının daha yüksek olacağını düşün-
müşlerdir. Yeni nesil sanatçıların büyük bir 
kısmı; doğu Avrupa’dan ve çarlık rejiminin 
eğitimle ilgili yasaklarından, katliam tehlike-
sinden, tutucu ortodoks köylerdeki baskıdan 
kaçarak Rusya’dan güç edip, Paris’e yerleşen 
Yahudiler’den oluşmuştur (Farthing, 2014: 
374-375).

AMAÇ

Araştırmanın amacı; Paris’in sanatın merkezi 
haline geldiği dönemde; “Paris Okulu” ola-
rak adlandırılan, modern sanat akımlarının 
doğmasına öncülük etmiş bir grup sanatçıyı 
irdelemek, özgün üslüpları hakkında bilgiler 
vermek ve eserlerinden örneklerle dönemde 
ortaya çıkan sanatsal hareketleri incelemektir.

KAPSAM

Bu araştırma; 20. yüzyılın ilk yarısında “Pa-
ris Okulu” terimi kullanılarak diğerlerinden 
ayırt edilmiş, Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
dönemin sanat merkezi Paris’e gelerek, koz-
mopolit bir yapıyla modern sanatın kapıla-
rının aralanmasına yön veren sanatçıları ve 
birbirleriyle etkileşim halinde olmalarına rağ-
men birbirinden farklı üsluplarda çalışan bu 
sanatçıların özgün eserlerini irdelemektedir. 
Araştırmada bu kapsam çerçevesinde; Paris 
Okulu’nda yer alan ve modern sanat akımları-
nın oluşmasına yön veren dönemin öne çıkan 
avangard sanatçıları; Picasso, Brancusi, Cha-
gall, Modigliani, Matisse, Bonnard, Mondri-
an, Kandinsky ve Soutine’e yer verilerek, bu 
sanatçıların modern sanat akımları olarak ni-
telendirilen Post-Empresyonizm, Ekspresyo-
nizm, Fovizm, Kübizm, Gerçeküstücülük ve 
Soyut Sanat gibi akımların oluşmasına sağla-
dıkları katkılara değinilmiştir. Araştırmanın 
kuramsal çerçevesi ve elde edilen bulguları-
nın; Paris Okulu sanatçılarının sanatsal üslup-
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ları ve özgün yorumları konularında çalışan 
diğer araştırmacılara yol gösterici önemli bir 
literatür niteliği taşıması sebebiyle oldukça 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma nitel araştırmalarda kullanılan 
tarama modeli seçilerek gerçekleştirilmiştir. 
Tarama modeli tavırları, davranışları karşı-
laştırmak ve betimlemek için bir veri toplama 
tekniğidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e 
(1994: 14) göre; belli bir zamanda olay ve 
olguların doğal şartları içindeki gerçek du-
rumunu saptamak üzere, toplum evreninden 
seçilen bir örneklemden elde edilen verilere 
dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak ta-
nımlanabilir. Karasar’a (2002: 77) göre tara-
ma modeli ise, geçmişte ya da halen devam 
eden bir durumu var olan şekliyle betimleme-
yi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Paris Okulu’nda yer alan dönemin öne çıkan 
avangard sanatçıları; Picasso, Brancusi, Cha-
gall, Modigliani, Matisse, Bonnard, Mond-
rian, Kandinsky ve Soutine’in modern sanat 
akımlarının oluşmasına yön veren özgün üs-
lupları nasıldır? 

KURAMSAL ÇERÇEVE

1789 yılındaki Fransız Devrimi’nden sonra, 
sanat yeni bir anlam kazanmış; bireysel hak 
ve özgürlükler ile birlikte gelen demokra-

tik ortam, giderek sanatçıların yaratıcılık-
larını güçlendirmiştir. Aristokların tekelin-
de olan sanat koleksiyonculuğunun Fransız 
Devrimi’nden sonra ulusallaştırılması; önce-
den asillere ait olan, yılda bir kez halka açılan 
ve sadece davet edilenlerin görebildiği sanat 
galerilerinin, Fransız halkına da açılmasına 
olanak sağlamıştır. Böylelikle kamuya ait ga-
leriler ve müzeler çoğalmış, sanatçıların eği-
tilmesi için ise yeni merkezler kurulmuştur 
(Huntürk, 2016: 136-137).

Sanatın yeniden şekillendiği bu dönem, ba-
rış, özgürlük ve farklı düşüncelerin rahatça 
sergilenmesi ile şekillenmiştir. Sanat tari-
hinde geçmiş ile gelecek arasında bir köprü 
niteliğinde olan Paris, bu dönemiyle modern 
sanatların beşiği konumuna ulaşmıştır. Dev-
rimle birlikte gelen özgür düşünce ve farklı-
lıklara fırsat olanağı, sanatta yeni umutların 
yeşermesine olanak tanımıştır. Sanatın belli 
gruplarca kontrol edilmesi, belli kesimlerin 
beğenisine sunulması ve sanatın sadece lüks 
yaşantılardaki gösterişin sembolü olduğu dü-
şüncelerini devrimin etkileri ile sarsıcı bir 
şekilde yıkan Paris sanatı; daha nitelikli bir 
takım gelişimlere uğramıştır. 

Fransa’da, 19. yüzyılın sonuna kadar dünya-
da en yeni sanat üretiminin sergilendiği başlı-
ca ortamı oluşturan salonlar; iki aylık süreyle 
açık kalan ve yüz binlerce izleyicinin ziyaret 
ettiği büyük çaplı etkinliklere sahne olmuş,  
bir sanatçı için yapıtlarının sergilenmesi alıcı 
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bulmanın garantisi sayılırken, aynı zamanda 
genç bir sanatçının kendisini tanıtabilmesi-
nin ortamı olarak da görülmüştür (Antmen, 
2012: 13). Bununla birlikte; Paris’te oluşan 
yeni sanat sistemi, geçmişin varlığına veya 
geçmişteki sanat yapıtlarına olumsuz değer-
lendirmelerde bulunmamış aksine oluşan 
yeni sistem hem geçmişe değer vermiş, hem 
de sanat-toplum ilişkisini ilerletmiştir. 

Paris’te salon sergilerinin yapılması, kolek-
siyoner kuşağın olgunlaşması, sanat tacirle-
rinin faaliyet göstermesi, yeni galeri sistemi-
nin ağırlığını hissettirmesi gibi gelişmeler; 
gündelik basının sanat yazarlarına ve eleştir-
menlere daha fazla yer ayırmasını sağlayarak 
sanat ortamına güçlü bir dinamizm kazandır-
mıştır. Bu ortamın oluşmasındaki en büyük 
etken, 1871 yılından beri herhangi bir savaşa 
girmemiş olan Fransa’nın içinde bulunduğu 
barış ortamıdır (Erden, 2016: 127).

İzlenimcilik’in ardından 20. yüzyılın ilk kırk 
yılında Paris’te gelişmiş art-izlenimcilik, ne-
biler, fovizm, kübizm, pürizm ve gerçeküstü-
cülükle anlatımcı ve şiirsel gerçekçi eğilimi 
benimseyen sanatçıların buluştukları Paris; 
1900-1940 yılları arasında oldukça farklı 
nitelikte eserler üretilen Paris Okulu ile ön-
celeri dışavurumculuğun tohumlarını atmış, 
daha sonraları ise soyutlama ağırlıklı yapıtlar 
üretilmesine katkılar sağlamıştır (Eczacıbaşı, 
1997: 1429).

BULGULAR

Araştırmanın kapsamı içerisinde değerlen-
dirilebilecek sanat akımlarının gelişimine 
bakıldığında; Rönesans’tan beri süregelen 
natüralist sanatın, 19. yüzyılda “Empresyo-
nizm” olarak adlandırılan açık hava ressam-
larınca rağbet gördüğü ve bu noktada sanatın 
izlenimlerin peşinde bir ışık ressamlığına dö-
nüştüğü bilinmektedir. 1870’lerde ortaya çık-
tığı zaman yadırganan bu akım, kısa bir süre 
içinde sanat ürünlerine egemen olmuş ancak; 
empresyonizmin büyüsü uzun sürmemiş, 20. 
yüzyılın başında empresyonizm, sanal bir gö-
rüntü ve aldatmaca olarak nitelendirilmiştir. 
(İpşiroğlu ve diğ., 2011: 19-20).

Empresyonizmin ardından ortaya atılan 
“Post-Empresyonizm” terimi empresyonist-
lerin izinden giden bir grup öncü sanatçının 
eserleri için kullanılmıştır. Tutarlı ve ortak 
bir amaç etrafında birleşen ve uygulama açı-
sından Cezanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin 
olmak üzere; temelde bu dört ressamın eser-
lerini belirginleştirmek için kullanılan ifade, 
sanatçıların empresyonizme bireysel yakla-
şımları ile güçlenmiştir. Cezanne resimsel 
yapıya yoğunlaşmış, Seurat rengin bilimsel 
doğasıyla ilgilenmiş, Van Gogh dışavurumcu 
fırça darbeleriyle duygu yoğunluğunu ifade 
etmiş ve Gauguin renk ve çizgilerin sembo-
lik kullanımı hakkında çalışmalar yapmıştır 
(Farthing, 2014: 328). Seurat ve Cezanne kü-
bizm, fütürizm ve konstrüktvism gibi akım-
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ları etkilerken, Gauguin ve Van Gogh fovizm 
ve dışavurumculuk akımlarının öncüleri ol-
muşlar, post-empresyonizm ile birlikte 20. 
yüzyılın ilk yarısındaki avangard sanatı şekil-
lendirmişlerdir (Erden, 2016: 71). 

20. yüzyılın sanat akımlarının en etkin olan 
bir diğer alanı, 19. yüzyılın geçerlilik ve ide-
alizmine karşı anti-natüralist öznelliğe sahip 
bir bakış açısı olarak yorumlanan Ekspres-
yonizm hareketidir (Beksaç, 1993: 111). 
Ekspresyonizm, özellikle Almanya’da geliş-
miş, renk düzeni kesin karşıtlıklar yaratacak 
biçimde ele alınmıştır (Sözen ve diğ., 2001: 
76). Dışavurumculuk olarak da ifade edilen 
ekspresyonizm, ilk kez 1911 dolaylarında, 
20. yüzyılın dönemecindeki Avrupa’nın avan-
gard sanat devinimini kapsayacak biçimde 
ortaya çıkmıştır. Önceleri Edvard Munch’un 
duygu yüklü resim ve baskılarını izlenimci 
yapıtlardan ayırmak için kullanılmış, sonra-
sında ise Paul Cezanne, Vincent Van Gogh ve 
Henri Matisse’in resimlerini de nitelemiştir 
(Wolf, 2003: 6).

Ekspresyonizm; empresyonizm, fovizm, kü-
bizm, fütürizm ya da sürrealizm gibi yalnız 
bir sanat akımına ve sanatçılar grubuna veril-
miş bir ad değil, bir hayat anlayışı ve insanın 
iç dünyasıyla ilgili bir dünya görüşüdür. Do-
ğanın etkisinden uzaklaşan sanatçının, mizaç 
ve iradesine göre düşünülmüş, yaratılmış ve 
canlandırılmıştır. Ekspresyonist sanatçı ken-
dini içgüdülerine ve iç dürtülerine terk etmiş 

ve kendini ruhunun uyumuna bırakmıştır 
(Turani, 2010: 576-579). Resmin anlamı ve 
yansıtılan nesne birbirinden tümüyle kopuk-
tur ayrıca yansıtılan nesne, artık anlatılmak 
istenen değildir. Bu yansıtma (somut öge), 
anlatılanları anlamak için yapılan bir çağrıdır 
(Richard, 1999: 9).

Kübistlerde empresyonistler gibi doğaya 
yaklaşma çabası içinde işe başlamışlardır. 
Fakat her iki sanat akımının doğada anladı-
ğı ve onda aradığı farklı şeylerdir. Empres-
yonistleri izlenimleri, kübistleri ise nesnenin 
özü ilgilendirmiştir. İlk kübist resimler bu 
karşıt eğilimlerin çatışmasından doğmuş-
tur. Bu eğilimlerin uyandırdığı tepkiler daha 
empresyonizm ve post-empresyonizm akı-
mın içinde başlamıştır. Cezanne’ın kübizmin 
doğuşundaki rolü bugün sanat tarihinde tam 
aydınlığa kavuşmamıştır. Fakat Cezanne’ın 
ilk yapıtlarında hacim değerlerini arayan bir 
geometri düzeninden söz edilebilir. Cezanne  
1904’te Emile Bernand’a yazdığı bir mek-
tupta doğada her şeyin küre, koni ve silindire 
uygun olarak biçimlendiğini dile getirmiş-
tir. Cezanne’ın yapıtlarında bu tür geometri 
formlarını görmek mümkün olmasa da; bu 
sözler, empresyonizmden sonra çıkmaza gi-
ren batı sanatına yol göstermiştir (İpşiroğlu 
ve diğ., 2012: 169-170).

Yeni fikir ve düşüncelerin artık eserlerde yan-
sımaya başladığı bu dönemde, empresyonizm 
ve post-empresyonizmin öncülerinden olan 
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Cezanne’ın etkisi kübizmde de kendisini gös-
termiştir. Cezanne’ın doğadaki her şeyi küre, 
koni ve silindire benzetmesi;, modern sana-
tın gelişimi bakımından Picasso ve Brague’ın 
ilgi çekici sonuçlara varmalarında önemli bir 
ivme kazandırmıştır (Turani, 2003: 582).

Cezanne’ın öğretisi ve primitif sanatın özel-
likle fovlar aracılığıyla keşfedilmesi Picasso 
ve Brague’ın çalışmalarına zemin hazırla-
yan diğer nedenler arasındadır. 1910 yılında 
Cezanne’cı dönemden analitik döneme ge-
çilmiş ve hacimler parçalara bölünmüştür. 
Duchamp, Gleizes, Metzinger, Morcoussis, 
Laurens, Maleviç, Tatlin ve Gabo gibi sanat-
çılar da sonraları kübizm ile ilgilenmişlerdir 
(Benk, 1986: 7252). Kübizm anlayışıyla ta-
mamen bağımsız ve kendi içinde farklı ba-
kış açıları ile oluşturulan eserler,  geometrik 
parçalar ile çözümlenmiş, birbiri ile etkile-
şim içinde olan parçalar çeşitli düzenlemele-
ri kendi içlerinde barındırmıştır. Kübizm ile 
doğa arasındaki bağlar sadece analitik boyut-
ların yüzeysel benzerliği ile ifade edilmiş; 
formun dış görünüşünü, birbiri ile analitik bir 
bağlantıyla etkileşim içinde bulunan çok yön-
lü parçalar ile yansıtılmıştır. 

Kübizmde artık belli bir aşamadan sonra mo-
delin fazla bir etkisi olmamıştır. Parçalardan 
oluşan üslupta modelin etkisi parçalanmala-
rın yoğunlaşması ile sönmektedir. Picasso ile 
Brague’ın kübist resimlerini modele bakma-
dan yaptıkları doğrudur. Bu noktayı belirt-

mekte yarar vardır, çünkü kübizm nesneleri 
aynı anda değişik açılardan betimlemeyi he-
deflemiştir. Zaman, zaman kübist resimler 
Cezanne’ın kalın fırça darbeleriyle yan yana 
getiren yağlıboya ve sulu boya resimlerini 
çağrıştırmaktadır. Cezanne ele aldığı nesne-
lerin, fiziksel varlıklarını ve aralarındaki boş-
luğun değerini tam olarak vermek istemiş-
tir. Kullanacağı motifi tuvale yerleştirmek 
için onu saatlerce incelemiştir. Picasso ve 
Brague’ın ise resimsel konularla ilgili kay-
gıları olmamış, ikisi de dikkatlerini daha çok 
kullanacakları resimsel dile yöneltmişlerdir 
(Lynton, 2004: 57).

Kübizm yöntemi nesnelerin biçimini çözüm-
leyip parçalar halinde aktarmayı önemsedi-
ğinden, nesnelerin gerçek yansımalarına bağ-
lı kalmamıştır. Model ve nesneleri betimledi-
ğinde, çok fazla bakış açısı ile zenginleştirilen 
kompozisyonlarda nesneye bağlı kalmayıp, 
yeni biçimler oluşturulmuştur. Modelin yan-
sıtılması sırasında uygulanan analitik parça-
lanmalar, gerçek yansımalardan bağımsızdır. 
Resimde nesnelerin kurgusu, aralarındaki 
bağlantı ve mekan ile bütünlükleri,  kübistleri 
pek ilgilendirmemiştir. Oluşturulan kompo-
zisyonlarda çok boyutluluk ön plana çıkmış 
ve yeni analitik bölünmeler üzerine gidilmiş-
tir. Bu üslup nesnelerin kendi içindeki etkile-
şimlerini ön plana çıkarmış  ve nesneye yeni 
anlamlar yüklenmiştir. Nesnenin kendi içinde 
taşımış olduğu boyutları dışa vurmak isteyen 
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kübizm, nesnenin içinde yer alan anlam bo-
yutlarını analitik parçalanmalar ve geniş ba-
kış açıları ile elde etmiştir. Yansımanın öte-
sine geçen sanatçılar biçimi tüm şeffaflığıyla 
ele alarak etkileyici ve anlam yüklü boyutlar 
oluşturmaya çalışmışlardır.

Görsel 1. Pablo Picasso. Okuma, 130 x 
97,5 cm, 1932

Modern sanata uzanan yolda 20. yüzyılın 
ilk dışavurumcu akımı olarak tarihe geçen 
Fovizm, 1903-1908 yılları arasında benzer 
eğilimleri paylaşan birkaç sanatçının birkaç 
sergide bulunmasından ibarettir ve bir ma-
nifestosu da yoktur. Fovist olarak nitelendi-

rilen resimler, son derece parlak ve zıt olan 
renklerin anti-natüralist kullanımıdır. Renk 
ve dokunun ön planda olduğu bu resimlerde; 
genellikle manzara, natürmort ya da portrey-
le sınırlı olan içeriğin önemi yoktur. Önemli 
olan resmin renk ve doku yoluyla iki boyutlu 
bir yüzey olduğunun vurgulanmasıdır (Ant-
men, 2012: 36).

Fovist resim, özgürce oluşturulan kompozis-
yonlara, şok etkisi yapan renklere ve resme 
yüklenen dışavurumcu anlamlara dayanır. 
Bu; renklerin işlevi, anlamı ve duyguyu an-
latmaktır. Artık resim, bütün bütün kuramsal 
yöntemlere sırt çeviren ressamın, özgür kara-
rına bağlanmıştır (Ülkü, 1983: 652). Fovizm; 
renk, sentez ve dekor sanatıdır. Matisse’e 
göre kompozisyon; sanatçının duygularını, 
elinde bulunan çeşitli elemanları dekoratif 
bir biçimde düzenlemesi işlemidir. Tasvirde 
perspektif ve modleye itibar olunmadığı gibi, 
gerçek objelerde deforme edilebilmektedir. 
Peyzaj, natürmort ve insan figürleri sanatçıla-
rın değerlendirdikleri tasvir konularıdır. Uy-
gulamalarda empresyonizm ve puantilizmin 
iz ve etkileri de görülmektedir (Kınay, 1993: 
227).

Renkleri kendi duyguları doğrultusunda tab-
loya aktaran fovistle,r boyutları da kendi sa-
natlarına uygun  bir şekilde dekore etmeyi 
denemişlerdir. Fovizm ile birlikte kurgularda 
kompozisyon ağırlığını kaybetmiş, mekan ve 
figürde gerçek formlarından uzaklaşılmıştır. 
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Gerçek nesnenin deformeye uğradığı Paris 
Okulu’nda fovizm, resimsel yüzeyi kendisi-
ne ait analizler ile deforme etmiştir. Paris’te 
gelişen sanat ortamının modernliğe ilerleyen 
çizgisinde; artık nesnelerin gerçekliğiyle ilgi-

lenmeyen sanatçılar, parça bütün ilişkilerini 
belli kalıplar içerisinde ele alıp bir takım dı-
şavurumcu etkiler ile betimlemeye başlamış-
lardır. 

Görsel 2. Henri Matisse. Dans, 260 x 391 cm, 1910

Sanatta yeniliklerin oluşması ve yeni üslupla-
rın boy göstermesi, çoğu zaman etkilenmeler-
den kaynaklanmış, etkileşimlerin gerçekleş-
mesi ise sanatçıların birbirlerinin çalışmala-
rını izleyebildikleri sergiler sayesinde olmuş-
tur. Paris sanat ortamının sunmuş olduğu sa-
natsal imkanlar ile sanatçılar arası iletişimin 
oldukça sıklaştığı bu dönemde; yeni sanatta 
konu anlamını yitirmiş, oluşan sanatsal ze-
minde içerik ve etki ön plana çıkmıştır. Daha 
önce Empresyonizm, Post-Empresyonizm, 
Kübizm ve Fovizm ile nesnenin biçimcilik-
ten uzaklaşan aktarımı, Soyut Sanat ile ger-

çeklikten kopmuş ve tamamen kendisine ait 
kurgusu ile gündeme oturmuştur. 

Soyut resim; renk, çizgi, kütle ve ton gibi çe-
şitli biçim öğelerinin bilinen nesnelere ben-
zemeyecek biçimde kullanımı sonucu ortaya 
çıkan ve geometrik imgelerle ya da amorf 
imgelerle oluşturulan düzlemlerdir. Nesnel 
ve figüratif olmayan soyut sanat, bütünüyle 
düş ürünü olabileceği gibi doğadaki bir nes-
nenin biçiminin giderek genişletilmesi ve ar-
tırılmasıyla da oluşturulabilmektedir. İlerle-
yen dönemlerde Gerçeküstücülük, Dadacılık, 
De Stijl, Op-Sanat, Soyut-Dışavurumculuk 
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gibi akımlara bakıldığında ise soyut sanatın 
ardından doğmuş farklı hareketler olarak sı-
ralandıkları görülmektedir (Eczacıbaşı, 1997: 
1688).

Soyut sanat varoluşun sembolik olarak görü-
nümün statüsünü yeniden gündeme getirmiş 
ve en büyük arzusu, yarattığı eserleri izlemek 
isteyen kişilerde varoluş olgusunu uyandır-
mıştır. Bu açıdan tasviri reddeden soyutla-
ma, kökensel varoluşu keşfetmeye yönelik 
bir dikkat çağrısıdır. Soyut sanatın kurucuları 
başvurdukları yöntemlerde, kültürün kalıntı-
ları ile dolu olan tarihin ufkunu temizlemiş ve 
dünyaya ait bütün sanatları tasfiye etmişlerdir 
(Farago, 2011: 12-13).

Soyut sanat kendine özgü, geniş kapsamlı 
bir dünya, bir felsefe ve bilim görüşüne da-
yanmakla birlikte; düşün alanında varlığı öze 
indirgemek isteyen soyut anlayış, bilim ve 
felsefede geniş kapsamlı bir evrensel görünüş 
ortaya koymaktadır. Soyut sanat evrene bakı-
şında ve yaklaşımında ortak niteliklere sahip 
birbirinden farklı akımlardan oluşmakta ve 
Kübizm, De Stijl, Non-Figüratif ve Süperma-
tizm gibi belli başlı akımlar ise soyut sanat 
içinde yer almaktadır (Tunalı, 2011: 163).

Görsel 3. Wassily Kandinsky. Kırmızı 
İçinde Küçük Bir Hayal, 35,5 x 41,2 cm, 

1925

Paris’te sanatsal ilerlemelerin soyut üsluplar 
ile geliştiği bu dönemde ortaya çıkan gerçe-
küstücülük, iç dünyanın eserlere yansıma-
ları düşüncesi üzerinden yola çıkılarak, 20. 
yüzyıl Fransa’sının en önemli ve en popüler 
sanat hareketi olarak gelişmiştir. Sürrealizm; 
sinema, edebiyat, şiir, resim heykel alanları-
nın hepsini etkilemiş ve 1924 yılında Andre 
Breton’un sürrealist manifestoyu yayınlama-
sıyla başlamıştır. Genel olarak akımın amacı; 
alt bilincin bütün derinliklerini ışığa çıkarmak 
ve kişiye akıl ötesi bir mutluluk sağlamaktır. 
Bu nedenle sanatçıların eserlerinde genellik-
le, bir araya gelmesi imkansız olan imgeler 
yer almaktadır (Keser, 2005: 326-327).
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Görsel 4. Salvador Dali. Belleğin Sürekli-
liği, 24 x 33 cm, 1931

Birbirinden uzak nesneleri, birbiri ile alaka-
sız durumları ilişkilendirip gerçekçi üsluplar 
ile sergilemek isteyen sürrealizm akımında; 
Dali, Picasso, Miro, Klee, Magritte, Tanguy, 
Duchamp, Ernst, Giacometti gibi sanatçılar 
öne çıkanlar arasındadır (Benk, 1986: 4515-
4516). Paris Okulu’nda yer alan tüm sanat-
çılar; başta çağdaşları olmak üzere, özellikle 
de Cezanne’dan oldukça fazla etkilenmiş-
lerdir. Paris’te uyguladıkları yeni teknik ve 
üsluplar ile modern sanatın gelişimine katkı 
sağlayan öncü sanatçılar arasında; Bonnard, 
Kandinsky, Soutine, Modigliani, Chagall, 
Matisse, Picasso, Brancusi ve Mondrian gibi 
isimler sıralanmaktadır.

PARİS OKULU’NUN ÖNCÜ  
SANATÇILARI

Paris’in yakınlarındaki Fontenay-aux-
Roses’da doğan Pierre Bonnard (1867-1947), 

Paris Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almış ve 
eş zamanlı olarak Academia Julian’da desen 
sınıfına katılmıştır. “Tanrının Elçileri” olarak 
bilinen Nebiler Grubu’nun kurucuları arasın-
da yer alan sanatçı, eşi Marthe de Meligny 
ile tanışmalarının ardından 1942’deki ölü-
müne dek, Meligny’i, resimlerinin ana konu-
su haline gelmiştir. Üretken bir ressam olan 
Bonnard’ın resimlerinin yanı sıra; çok sayıda 
afiş, kitap resimleri ve tiyatro tasarımları ha-
zırlamış olduğu da bilinmektedir (Thompson, 
2014: 94).

Görsel 5. Pierre Bonnard. Kırmızı Ağaçlı 
Bahçe, 1909

Post-Empresyonist avantgard ressam olarak 
tanınan Bonnard; kompozisyonlarında öne 
çıkan alışılmadık bakış açıları, geleneksel 
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natürmort resimlerde kullanılan objelere 
ilgisi, zaman zaman biçim bozmaları ve şi-
irsel imaları ile oldukça renkçi bir anlayışı 
benimsemiştir. Çoğunlukla güneş ışıltılarıyla 
dolu peyzajlar, kalabalık iç mekanlar ve çıp-
laklar gibi konuları ele alan Pierre Bonnard; 
peyzajlarındaki doğal yeşillikler ve çiçeklerle 
Claude Monet’i,  oda içi resimlerindeki ka-
labalık yerleştirmeleri ile de Henri Matisse’i 
çağrıştırmaktadır.  

Görsel 6. Pierre Bonnard. Pencere, 1925

Çarpıcı çizgisel tavrı, fovları andıran cesur 
ve parlak renk yelpazesi, dekoratif unsurlar-
la bezediği yüzeyleri ve küçük fırça darbe-
leriyle belirginleştirdiği yakın ton değerle-
rindeki objeleri ile dikkat çeken Bonnard, 

karmaşık imgeleri eşsiz bir şekilde kompoze 
etmiş, ilerleyen dönemlerinde ise semboliz-
me yakın tavırları ile dikkat çekmiştir.  

Görsel 7. Pierre Bonnard. Banyo, 1932

Paris Okulu sanatçıları genel olarak gerçek 
görüntülerin aktarımı ile ilgilenmeyip, görün-
tüyü oluşturan doğal veya yapay yansımaların 
içeriği ile ilgilenmişler ve çoğunlukla durum-
ların kendilerinde uyandırmış olduğu duygu-
sal ve psikolojik yönler üzerine yoğunlaşarak 
eserler üretmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında 
düşünceleri ile modern sanat sistemini oluş-
turan sanatçılar sanatı; bilim, felsefe, edebi-
yat, müzik ve psikoloji gibi alanlar arasına 
iterek, tüm bu alanları, sanatın kendisinde ba-
rındıran bir kavram haline dönüştürmüşlerdir.

Paris Okulu sanatçıları arasında anılan Cha-
im Soutine, modern anlayışta eserler üreten, 
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resimlerinde uyguladığı renk ve çizgilerdeki 

deformasyonlar ile dışavurumcu etkiler gös-

teren sanatçılardan birisidir. Genellikle şe-

hirde düşük ücretlerle çalışan işçilerinin yanı 

sıra; otellerin kapı görevlilerini, komileri ve 

hizmetçileri konu alan resimlerini, onları 

herhangi bir şekilde yüceltmeden ve daima 

bireysel özelliklerine dikkat ederek yorumla-

mıştır.

“Uşak” veya “komi” adlı resim; sanatçının 

figürün zor yaşam koşullarına yoğunlaştığı 

düşünülen ve zayıf yüzü sebebiyle yaşından 

daha büyük görünen adamın, işi dolayısıyla 

yorgun düştüğü izlenimi edinilen çalışma-

larından birisidir. Açıkça görülen dairesel 

fırça darbeleri, sanatçının depresyona yakın 

olduğunu yansıtmaktadır. Bu durum sanat-

çının fırçası ile Van Gogh’un dışavurumcu 

fırça darbeleri arasında benzerlik kurulma-

sını sağlasa da Soutine, bazı çalışmalarında 

Rembrant gibi daha eski ustaların özellikle-

rini eserine dahil ederek, bu etkiyi oldukça 

azaltmaya çalışmıştır. Sanatçının kendisine 

has oluşan kısıtlı renk paleti, kullandığı her 

rengin çok sayıda tonunu içermekte ve bu 

durum özellikle de kırmızı ile beyaz renkler-

de yoğunlukla fark edilmektedir (Farthing, 

2014: 376).

Görsel 8. Chaim Soutine, Uşak-Komi, 98 
x 80 cm, 1925-26

Soutine’in, ilk bakışta soyutlamaya da yö-
neldiğini düşündüren kompozisyonları; kalın 
boyalı yüzeyleri ve benzersiz deformeleri ile 
ruh halindeki depresyonu açıkça yansıtan ni-
teliktedir. Çoğunlukla figüratif eserler ortaya 
koyan sanatçı, defalarca çalıştığı hayvanla-
ra ait et kütleleri ile de dikkat çekmektedir. 
Kübizm, fovizm ve bu akımların devamında 
gelen soyut dışavurumculuk akımı arasında 
köprü oluşturan sanatçı, biçim ve doku üzeri-
ne denemelerde bulunmuş ve günlük hayatta 
karşısına çıkan görselleri özgün üslubu ile bi-
raz çiğ, biraz ilkel, biraz da öfkeli bir anlayış-
la yorumlamıştır. 
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Görsel 9. Chaim Soutine. Sığır Karkas, 
1924

Paris Okulu içerisinde anılan, 1884 yılında 
İtalya’nın Livorno beldesinde doğan Modig-
liani; plörezi ve tifo hastalıkları yüzünden 
okula devam edememiş, on beş yaşında İtal-
yan sanatçı Guglielmo Micheli’nin atölyesin-
de çalışmaya başlamıştır. Önce Floransa’ya, 
daha sonra da 1906 yılında Paris’e gitmek 
üzere İtalya’dan ayrılmış, Montmartre’de 
kurduğu atölyesinde Severini, Derain, Picas-
so gibi sanatçıların olduğu sanat çevresine 
girmiştir. 1909’da Montparnasse’e taşınmış, 
Brancusi’nin komşusu ve yakın arkadaşı ol-

muştur. Brancusi’nin etkisi altında kalan sa-
natçı, otuza yakın uzatılmış formlu taş büst 
yontmuş ve öncelikle bir portre ressamı ola-
rak, yakın dostları ve meslektaşlarının portre-
lerini resimlemiştir (Thompson, 2014: 154).

Modigliani; Roma, Fransa, ve Venedik’te al-
dığı akademik eğitimin ardından yerleştiği 
Paris’te zamanının çoğunu sanat ortamının 
yoğun olduğu kahve ve gece kulüplerinde ge-
çirmiş, dışavurumcu sanatçılarla arkadaşlık 
etmiştir. Aynı zamanda bir heykeltıraş olan 
Modigliani’nin heykellerinde Afrika ilkel sa-
natının etkileri de görülmektedir. Resimleri-
ne de taşıdığı bu etkilerin daha sonraları, sa-
natçının karakteristik anlatım dili olarak tüm 
eserlerine yansıdığı fark edilmektedir (Avşar 
Karabaş ve diğ., 2016: 89-90).

Görsel 10. Amedeo Modigliani, Baş, 1912
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Afrika ilkel sanatının etkisi ile ilişkili heykel-
ler yapan Modigliani oluşturduğu formlarda 
görüntüleri deforme ederek yeni boyutlar 
aramış ve bu çalışmalarıyla ekspresyonist bir 
tavır sergilemiştir. Uzatılmış baş heykellerin-
de görüldüğü gibi, gerçeklikten uzak ve detay 
taşımayan, sade, yalın oluşumlar üzerine çalı-
şan Modigliani, var olan nesneyi kendi yoru-
mu ile yeniden ele almış ve nesneye farklı bir 
biçim kazandırmıştır. Heykellerin anlam ve 
içerik kısmını ele alan sanatçı, gerçek form-
ların kopyasından uzaklaşmış ve uzatarak 
sadeleştirdiği yapılarla geliştirdiği eserlerine 
yeni anlamlar yüklemiştir.

Görsel 11. Amedeo Modigliani. Chaim So-
utine Portresi, 60 x 92 cm, 1917

Modigliani, 1914’ten 1916’ya kadar kübist-
lerden, özellikle de Paris’te görüştüğü arka-
daşları Picasso, Braque ve Gris’ten etkilen-
miş, bu dönemdeki resimlerini ise sıklıkla 
çağdaşlarının portrelerini yaparak sürdürmüş-
tür. Modigliani kübistlere hayranlık duyması-
na rağmen; sanatını kübist tarzda şekillendir-
memiş, biçimlerin bölünmelerinden çok, te-
melde “resimlerine boyanın ruhunu vermek” 
amacına sadık kalarak ilerlemiştir (Hodge, 
2013:183). Çalışmalarında modellerinin ka-
rakteristik özelliklerini, heykellerinde olduğu 
gibi resimlerinde de uzatma etkisi kullanarak 
vurgulamış, Paris’te uygulanmakta olan bir-
çok sanat yorumu içerisinde, kendisine özgü 
farklı bir tarz yaratmıştır. 

Paris Okulu sanatçılarından bir başkası olan 
1887’de Rusya doğumlu  ressam, baskı sanat-
çısı ve şair Marc Chagall’ın efsaneler yaratan 
hayal gücünün, kendisini çoğunlukla sürre-
alist dünyalara sürüklemiş olduğu bilinmek-
tedir. Chagall korkunun, mistisizmin hüküm 
sürdüğü çarlık Rusya’nın Yahudi mahallele-
rinde, fakir halkın içinde büyümüş, on sekiz 
yaşında Petersburg’a gelerek, birçok tiyatro 
dekoru üzerinde çalışmış, Paris’e taşındıktan 
sonra ise Modigliani ve Guillaume Apollinai-
re ile tanışmıştır (Turani, 2003: 618-619).
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Görsel 12. Marc Chagall, Pencereden Pa-
ris, 1913

Sanatçının imgelerinin birçoğu erken yaşlar-
da içinde bulunduğu Yahudi folklorunun et-
kileriyle bezenmiş, gerçeklerle düşler renkli 
kompozisyonlarda birleşerek çocuksu bir üs-
lup kazanmıştır (Beykan, 1997: 92). Şiirsel 
bir soyutlamayla dışavurumcu eserler üreten 
Chagall’ın figüratif tarzı zamanla daha da 
zenginleşmiş ve ileri dönemlerde Kübizm, 
Fovizm, Süprematizm ve Sürrealizm gibi 
akımların etkisinde kalmıştır. Sürrealist sa-
natçılar gibi rüyaların, hayal dünyasının ve 
duyguların eşliğinde, tamamen konu ve içe-
rikler üzerine yoğunlaşan sanatçının; zaman 
zamanda doğaüstü bazı anlatılar ve alegoriler 
üzerine çalıştığı da bilinmektedir. 

Fransa’da doğan Matisse, modernizme öncü-
lük eden Paris Okulu sanatçılarının bir üyesi 

olarak; Paris’te hukuk eğitimi almasının ar-
dından bir noterde memur olarak çalışmış, 
1891’de akademi ressamı Bouguereau’nun 
atölyesinde eğitim almak üzere Paris’e taşın-
mış ve kısa bir süre sonra Ecole des Beaux-
arts’a girmiştir (Thompson, 2014: 86).

Görsel 13. Henri Matisse. Masa Örtülü 
Natürmort, 1903

20. yüzyıl sanatında oldukça etkileyici bir dil 
geliştirerek modernizmin gelişim çizgisin-
de etkisini asla yitirmeyen bir stil oluşturan 
Cezanne’ın izinden ilerleyen sanatçı, İslam 
sanatına duyduğu yakın ilgisini; yalınlaştı-
rılmış ve perspektifin sınırlarından kurtul-
muş kurguları ile ortaya koymuştur. Avrupa 
geleneğinde bilinmeyen renk karşıtlıklarıyla 
Matisse, entelektüel bilgisini de kullanarak 
resimlerine çok farklı bir yorum getirmiştir 
(Sönmez, 2006: 19-20). Matisse geomet-
rik soyutun ve alternatif sanatın yalınlığının 
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oluşmasını sağlayan bir sanatçıdır (Eroğlu, 
2014: 53).

Görsel 14. Henri Matisse. Kırmızı Oda, 80 
x 65cm, 1908

Hacim ve mekan duygusunu önemsemeyerek 
erken dönemlerinde Post Empresyonizm’i 
benimseyen fakat ileri dönemlerinde Fovizm 
ile öne çıkan Matisse, bu anlayışta yer alan 
temel prensipteki gibi renkleri birbiri ile ka-
rıştırmadan tüm şiddetleri ile kullanmış, ya-
şama sevinci coşkusunu renklerle, hislere 
hitap edecek şekilde vurgulamıştır. İslam sa-
natında yer alan desen ve bezemelerden seç-
tiği motifleri, dekoratif bir unsur olarak re-
simlerine taşıyan sanatçı, çoğunlukla oda içi, 
natürmort ve figür içeren çalışmaları ile ışığa 
vurgu yaptığı renk ve desen ağırlıklı çalışma-
ları ile tanınmıştır. Modellerinin bazılarında 
ruh hallerini dikkate almış olmasına rağmen, 
genellikle duyguları araç olarak kullanmış ve 
yüzeysel parçalanmalarını fazlalıkla keskin 
olmayan dairesel çizgiler ile bütünleştirerek 
sonlandırmıştır. 

Paris Okulu sanatçılarından İspanyol kökenli 
Fransız ressam, heykelci ve seramik sanat-
çısı Pablo Picasso 20. Yüzyılın ilk yarısında 
önderlik ettiği kübizm akımıyla görsel sa-
natların gelişim çizgisini değiştirmiş, yapıt-
larıyla modern sanatın en önemli temsilcisi 
sayılmıştır. Sanatçı Cezanne’ın resimlerinin 
etkisi ile figür kütlesini geometrik hacimlere 
dönüştürmeye başlamış, biçimde analitik çö-
zümlemeyi bir dizi manzara resminde uygu-
lamıştır (Eczacıbaşı, 1997: 1471-1472).

Görsel 15. Pablo Picasso. Öğrenci, 1919

Paris’te birçok sanatçının yer alması ve bir-
çok düşünce sisteminin hayata geçirilmesi 
yeni sanata katkıda bulunmuş ve yön vermiş-
tir. Sanatın etkileşim içinde olduğu Paris’te 
oluşan yeni bir oluşum kendinden önceki 
üsluplardan bir şeyleri yansımıştır. Sana-
tın çok fazla iç içe olması ve düzenli olarak 
sergilenmesi ister istemez sanatçıların birbi-
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rinden etkilenmesine sebep olmuştur. Farklı 
kültürlerin, farklı üslupların, farklı hayatların 
ve farklı inançların oluşturmuş olduğu koz-
mopolit ortam, Paris’in sanatsal ilerlemedeki 
en büyük avantajlarındandır. Paris Okulu’nun 
en etkili isimlerinden birisi olan Picasso, 
özellikle 1907-1917 yılları arasında Paris’te 
sunulan sanatsal ortama geliştirmiş olduğu 
kübizm ile oldukça katkıda bulunmuş, soyut 
sanat alanına ve sürrealizme de eğilerek mo-
dern sanatların kıvılcımlarının atılması süre-
cinde en etkili isimlerin başında yer almıştır. 

Heykel alanında oluşan olan ilerlemelerde 
büyük rol alan Constantin Brancusi, Paris 
Okulu sanatçıları arasında önemli bir yer ve-
rilen sanatçılar arasında bulunmaktadır. İlk 
çalışmalarında Rodin, Guaguin ve Derain 
gibi sanatçılardan etkilenmiş, modern anla-
yışla birlikte soyut yaklaşımda eserler üret-
miştir. Paris’te yaptığı çalışmalarında nes-
nenin içeriği ve etkileri ile ilgilenen sanatçı, 
minimalistlere de ilham kaynağı olan özgün 
tarzıyla gitgide en sade ve en soyut biçimle-
re ulaşmış ve bu oluşumun başlangıç noktası 
olarak görülen yumurta biçimini yaratmıştır 
(Huntürk, 2016: 210).

Görsel 16. Constantin Brancusi. İlk Ağla-
yış, 1917

Köylü bir ailenin çocuğu olan Brancusi, in-
san anatomisini eskizsiz bir şekilde işlemeyi 
akademik ölçüler içerisinde ilerletmiş, 1910 
yılından sonra gelen olgunluk dönemi ya-
pıtlarında değişik üslup ve malzemelerden 
yararlanmakla birlikte; çalışmalarını yalın 
bir anlayışla oluşturmuştur. Brancusi’nin 
kütlelere ve boşluklara yaklaşımı, Paris’te 
inceleme olanağı bulduğu Afrika oyma işçi-
liğinin yansımaları olarak kabul edilmektedir 
(Lynton, 2004: 48-49). Sanatçının girintiden 
ziyade dış bükey yüzeylerin egemenliği ile 
yarattığı biçimler; bir yandan uzaya doğru 
genişlemek isteyen, bir yandan da merkezin-
den kendi çeperine sonsuz bir güç uygula-
yan varlıklar gibidir (Yılmaz, 2005: 72-73). 
Sanatçının çalışmaları ilkel kültürler, mit ve 
folklordan etkilenerek oluşturulan, modern 
ve zamansız eserlerdir. Kütlesel görünümleri 
ile anıtsal özellikteki formlarda, yüzeysellik-
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lerin ötesinde biçimsellikteki öze yönelmek 
istenmiş ve sanatçı tarafından kendine özgü 
evrensel bir dil yaratmıştır. 

Paris Okulu sanatçıları içerisinde önemli bir 
yere sahip olan ve gelişen yeni sanat anla-
yışlarının vardığı en uç noktalarda yer alan 
Kandinsky, gerçeklikle alakası olan her şeyle 
bağlarını koparmış, tamamen duyguları doğ-
rultusunda eserler üreterek ilerlemiştir. Çizgi, 
doku, leke ve renklerin ağırlıklı olarak yer 
aldığı çalışmalarda; denge ve düzenden azın-
lıkla bahsedilebilmekte, ancak gelişi güzel 
boyanmış bir gibi görünen eserler, sanatçının 
uzun süreli sanatsal deneyimlerinin sonucu 
olarak yorumlanmaktadır. İzleyicilerin her 
birinde farklı duygular uyandıran soyut re-
sim, sanatçısının o anki duygularını dışa vur-
ması olarak yorumlanabilmektedir.

Görsel 17.  Wassily Kandinsky. İsimsiz - 
İlk Soyut Suluboya Eser, 1910

Resme zararlı olduğunu düşünmesi gerekçesi 
ile doğal görüntüleri eserlerinden ilk olarak 
eleyen ressam olarak bilinen Kandinsky, soyut 
ya da non-figüratif denen sanatın ilk uygula-
yıcısı olarak kabul edilmektedir. Moskova’da 
önce hukuk ve politik ekonomi okuyan sanat-
çı, otuz yaşında sanatçı olmaya karar vererek 
Münih’e gitmiş ve Anton Azbe isimli ressam-
dan dört yıl boyunca dersler almıştır (Yılmaz, 
2006: 63). Almanya’da kendisini karşılayan 
Bauhaus’da, biçimin algılanmasıyla ilgili bir 
psikolojik kuram üzerine kurulu eğitimler ve-
ren sanatçı, bu derslerini 1926’da “Yüzeye 
Oranla Nokta ve Çizgi” başlığıyla yayınlan-
mış ve yaşamının son on yılını Paris’te geçir-
miştir (Farago, 2011: 186).

Görsel 16. Wassily Kandinsky. Kompozis-
yon VIII, 201 x 140 cm, 1923

Rus sanatçının resimlerindeki boya lekeleri, 
figüratif bir anlam verilmeksizin tuval üzerine 
gelişi güzel serpilmiştir. Kandinsky ile kübiz-
min Sectiord’Or dalı üyesi Franz Kupka’nın, 
soyut resmin doğa dışı olduğu gerçeğini pe-
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kiştirmek ve resim ile müziğin birbirlerini 
tamamladığını kanıtlamak amacıyla; müzik 
deyimleriyle odaklandıkları soyut resimler 
yaptıkları bilinmektedir. Kandinsky’nin so-
yut resimlerinin ilk örneklerini gerçekleş-
tirdikten sonra ise; soyut sanatın Rusya’da, 
daha bilinçli ve daha sistematik bir gelişim 
gösterdiği düşünülmektedir (Kınay, 1993: 
266-267).

Paris Okulu sanatçılarından 1872 Hollanda 
doğumlu ressam Piet Mondrian; uzun süre, 
resim öğretmeni olan ve genelde dinil illüst-
rasyonlar yaptığı bilinen babası ve amca-
sından dersler almıştır. Başlangıçta 1892’de 
Amsterdam Sanat Akademisi’nde, çoğun-
luğunu manzara olmak üzerine natüralist 
ve empresyonist resimler yaparak geçiren 
Mondrian; 1911 yılında Paris’te yaşamaya 
başladığı dönemde Kübizm’in etkisinde eser-
ler üretmiş, 1914 yılında ziyaret için döndüğü 
Hollanda da, 1. Dünya Savaşı nedeniyle tah-
mininden uzun süre yaşamak zorunda kalmış, 
bu süre içerisinde ise Doesburg ve Ver Der 
Leck ile tanışıp De Stij dönemini yaratmıştır 
(Gökçek, 2013: 4).

Görsel 17. Piet Mondrian. Gri Ağaç, 1911

İlerleyen zamanlarda tablolarındaki eğrile-
ri yavaş, yavaş bırakarak biçimleri şema-
tik olarak aktarmaya başlayan sanatçının, 
Paris’te bulunduğu süre sanat anlayışında 
önemli değişmelere sebep olmuş, Cezanne ve 
Picasso’nun kübizmi, onu doğal uzamı birleş-
tirmenin ötesine geçirmiştir. Dizi olarak ta-
sarladığı ağaç ve deniz tablolarında: yatay ve 
dikey göstergeleri yoğun bir biçimde kulla-
nan Mondrian, 1919 da Hollanda’dan Paris’e 
döndükten sonra; 1924 yılında kendi kurduğu 
De Stijl’den ayrılarak çember ve kare grubu-
na, ardından ise soyutlama grubuna katılmış-
tır (Benk, 1986: 8271). Resimlerinde hayal 
gücünü tamamıyla dışlamış, mistik ve teoso-
fik düşünceye dayanarak geliştirdiği kompo-
zisyonlarında, denge ve uyumun evrensel il-
kelerini önemseyerek; kişisel öğeleri, evren-
sel öğelere dönüştürmüştür. Estetik amaçların 
dışında manevi yönleri ile vurgulanan eserler, 
doğada anlatımı olmayan bir dili nitelemek-
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tedir. Doğa; her türlü diyagonal yapıdan ve 
yuvarlak hattan kurtarılmış ve sadeleştirilmiş 
dinamik bir betimleme ile ortaya koyulmuş-
tur (Avşar Karabaş ve diğ., 2016: 335).  

Görsel 18. Piet Mondrian. Bileşim A, 1923

Mondrian, olgunluk döneminde ulaştığı so-
yutlama ve simgesel soyut çalışmaları ile net, 
bağımsız ve estetik bir dil yaratmış; temelde 
ele aldığı dikey ve yatay çizgilerden oluşan 
eserlerinde sınırlı renk tercihleri ile dünya-
da oldukça fazla tanınan kompozisyonlarını 
kurgulamıştır. Mistik enerjinin özünü ortaya 
çıkarmak amacıyla tabiattaki konuları ola-
bildiğince basite indirgeyerek sadeleştiren 
sanatçı; ileri dönemlerde Neo–Plastisizm an-
layışın ve minimalist sanatçıların etkilendiği, 
modern ve post – modern sanatın öncülüğünü 
üstlenen önemli isimler arasında yer almıştır. 

SONUÇ

20. yüzyılın başlarında ilk olarak yazar And-
re Wardon tarafından, Paris’te oluşan koz-
mopolitik sanat ortamındaki sanatçıları bir 
arada ifade edebilmek için kullanılan Paris 
Okulu’nda yer alan sanatçılar; kendilerinden 
önceki sanatçılardan, çağdaşlarından ve özel-
likle bu dönemde Paris’te bulunan Cezanne, 
Picasso, Van Gogh, Matisse, Gauguin gibi 
ustalardan edindikleri esinlenmelerle sanatın 
gelişimine oldukça büyük katkılarda bulun-
muş, yeni üslup ve anlayışlara varmışlardır. 
Farklı ülkelerden gelen sanatçıların oluştur-
duğu Paris Okulu, özgün üsluplarda üretilen 
eserlerle, çeşitli sanatsal düşünceleri şekillen-
dirmiştir. Paris Okulu’nda yer alan ve modern 
sanat akımlarının oluşmasına yön veren; Pi-
casso, Brancusi, Chagall, Modigliani, Matis-
se, Bonnard, Mondrian, Kandinsky ve Souti-
ne, bu dönemin öncü sanatçıları arasında yer 
almışlardır. Birbirinden etkilenen ve sürekli 
birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bu sa-
natçıların her biri, yarattıkları yeni üslup ve 
tekniklerle günümüz modern sanat anlayışı-
nın temelini atmışlardır. Modernliğin ilk etki-
lerini yansıtan akım Post-Empresyonizm’dir. 
Empresyonizme yakın çalışmaları bulunan 
sanatçıların oluşturduğu grupta Cezanne, Gu-
aguin, Van Gogh, ve Bonnard  yer almıştır. 
Sanatın yeniliklere açık olduğu Paris orta-
mında Cezanne’ın doğadaki her şeyi koni, si-
lindir ve küreye benzetmesi ile kübizm akımı-
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nın temelleri atılmıştır. Kübizm gibi nesnenin 
gerçek görüntüsü ile ilgilenmeyen eserlerde 
boyayı olduğu gibi yüzeylere süren fovizm 
akımı da dönemde oluşan etkili akımlardan 
birisidir.  Çiğ boyaları olduğu gibi kullanan 
fovistler eserlerinde kompozisyon ve derinli-
ğe önem vermeyen ve sadece canlı renklerle 
ilgilenen Matisse öncülüğünde; Derain, Vla-
minck, Dufy, Marguet, Friesz, Dongen, Man-
guin, Puy ve Brague gibi sanatçılar tarafından 
ilerletilmiştir. Kübizm ve Fovizm ile birlikte 
nesne gerçek görüntüsünden koparılmış ve 
deforme edilmiştir. Ekspreyonizmle oluşan 
yeni sanat üslupları giderek ilerlemiş, bunun-
la birlikte gerçek nesnenin olmadığı yeni bir 
tavır olan, soyut sanat anlayışına varılmıştır. 
Soyut sanat Kandinsk’nin gerçeklikle bağ-
lantısı olan her şeyi sanattan atması ile gün-
deme gelmiştir. Soyut sanat üslubuyla eserler 
üreten başlıca sanatçılar; Kandinsky, Mond-
rian ve Maleviç olarak sıralanabilmektedir. 
Soyut sanat ile Paris Okulu’ndan başlayarak 
gelişen farklı üslup ve düşünceler ile oluşan 
sanat akımları, bir noktadan sonra herhangi 
bir akıma veya bir düşünceye tepki niteliğin-
de ilerlemeye yönelmiştir. Bunun ilk örneği 
olarak 20. yüzyılda Fransa’nın en popüler ve 
en önemli sanat hareketi olan sürrealizmin 
ilk manifestosu 1924 yılında Andre Breton 
tarafından yayımlanmıştır. Sinema, edebiyat, 
resim, şiir ve heykel alanlarının tamamını et-
kileyen akımın amacı, alt bilincin bütün de-
rinliklerini ışığa çıkarmak ve hayal dünyasını 

yansıtmak olarak sunulmuştur. Modern dü-
şünce sisteminin en üst seviyelerde olduğu 
Paris Okulu sanatçıları geçmiş ve gelecek 
arasında bir köprü kurmuş ve sanata yeni 
anlayışlar katarak isimlerini duyurmuşlardır. 
Paris Okulu’nun öncü sanatçıları arasında yer 
alan ve kübizmi irdeleyen; nesnelerin gerçek 
biçimi ile değil de, içeriği ile ilgilenen Picas-
so, çok yünlü parçalamaları ile analitik kübiz-
mi de geliştirmiştir. Resim alanındaki geliş-
melerin yoğunlukla yaşandığı bu dönemde, 
heykel alanında ise Brancusi’nin modern an-
layışı ile yeni formlar kazanılmıştır. Sanatçı 
modern anlayışı soyut anlayışla besleyerek 
eserler üretmiş ve heykelde sadeliğe ulaşmak 
isteği ile yumurta biçimi temelli heykellerini 
üretmiştir. 1909’da Montparnasse’a taşınan, 
Brancusi’nin komşusu ve yakın arkadaşı olan 
Modigliani, Brancusi’den etkilenerek otuza 
yakın uzatılmış formlu taş büst yapan hem 
heykel, hem de resim çalışan sanatçılardan 
birisidir.  Zamanın çoğunu sanat ortamların-
da geçiren Modigliani’nin heykellerinde Af-
rika ilkel sanatının etkileri de görülmektedir.  
Paris’e yerleşen Modigliani; Picasso, Derain, 
Severini, Gris gibi ünlü sanatçılar ile arkadaş 
olmuş ve çoğunlukla tanıdığı arkadaşlarının 
ve dostlarının portrelerini resimlemiştir. Ce-
zanne ile Van Gogh’tan etkilenen ve belirgin 
bir biçimde tekniklerini benimseyen Matisse, 
bu dönemde Fovizm akımının öncüsü ola-
rak tanınmış ve perspektifi dikkate almadan 
yaptığı resimlerinde kalın boya tabakalarının 
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etkilerini de kullanmıştır.  Paris’e gelerek, ço-
ğunlukla Cezanne ve Picasso’dan etkilenen 
bir diğer öncü sanatçı ise Mondrian olarak 
bilinmektedir. Gerçeklikten kopan sanatta, 
kurguların taşıdığı görsellere göre eserleri-
ni düzenleyen sanatçı, kurgularına yüklediği 
anlamları ise hisleri doğrultusunda yönlen-
dirmiştir. Resme zararlı olduğu gerekçesiyle 
doğal görüntüleri resim yüzeyinden ilk olarak 
eleyen ressam Kandinsky de, Paris’in öncü 
sanatçıları arasında yer almaktadır. Rus resim 
sanatçısı ilk soyut sulu boya resmini yapmış 
ve Bauhaus’da biçimin algılanmasıyla ilgili 
psikolojik kuramlar üzerine kurulu eğitimler 
vermiştir. Dönemde modern eserler üreten ve 
Rembrant gibi daha eski ustaların özellikleri-
ni de eserlerine dahil ederek, çok sayıda port-
reler yapan Soutine de öncü sanatçılar arasın-
dadır. Özellikle sıcak ev içi resimleri ile tanı-
nan ve Nebiler Grubu’nun kurucuları arasında 
yer alan Bonnard da Paris’in sanat ortamında 
bulunanlardandır. Paris’teki öncü sanatçılar 
arasında yer alan; mozaikler, sahne dekorları 
ve halılar tasarlayan Marc Chagall’ın eserleri 
ise erken yaşlarda içinde bulunduğu Yahudi 
folklorunu yansıtmış ve efsaneler yaratan ha-
yal gücü kendisini çoğunlukla sürrealist dün-
yalara sürüklemiştir.

ÖNERİLER

20. yüzyılın ilk yarısında Paris’te oluşan sa-
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The term “School of Paris” includes all progressive local and foreign artists 
that settled in Paris at the beginning of the 20th century. Leading artists of many different mo-
vements and from different nations such as Italian, German, Russian, have made important 
contributions to the formation of modern art with the Paris School where they brought a cos-
mopolitan structure (Keser, 2005: 250). The term “School of Paris” or “École de Paris” is a 
definition that brings together different artists from Paris through the years up to World War I 
instead of defining art movements (Farthing, 2014: 374-375). The period after the French Re-
volution was a driving force for art events to awaken and acquisition of new dimensions. After 
the revolution, together with the spreading of the art collecting, which was monopolized by the 
aristocrats until that time, publicly owned galleries and museums were opened and new centers 
were established for training artists. Before, the halls where the art exhibits took place were 
open for certain period of time and certain group of artists and aristocracy were invited, after 
the revolution individual rights and freedoms, democratic environment and artists have been 
strengthened and the halls have been opened for two months and can be visited by hundreds of 
thousands of visitors (Huntürk, 2016: 136-137). The innovative and free art environment in 
Paris attracted many artists, collectors, critics and art merchants and many local and foreign 
artists thought that Paris was the best place to exhibit or be recognized (Antmen, 2012:13). 
Aim: The aim of this study is to examine a group of artists called “School of Paris” who pione-
ered the emergence of modern art movements when Paris was the center of art, to give informa-
tion about their unique styles and to give examples from their artworks and to examine the art 
movements emerged in that period. Method: This research was conducted as screening model 
used in qualitative research. Screening model is a data collection technique for comparing and 
describing attitudes, behaviors (Gürsakal, 2001: 135). According to Arseven (1994: 14) this 
technique can be defined as a form of research based on data obtained from a sample selected 
from the population, in order to determine the actual state of facts and events at a certain time 
within the natural conditions. Findings and Results: “School of Paris” term was first used by 
Andre Wardon to express the cosmopolitan art environment in Paris in the early 20th century and 
the artists of School of Paris have made considerable contributions to the development of art 
and have reached new styles and understandings, inspired by their predecessors, their contem-
poraries and especially from masters such as Cezanne, Picasso, Van Gogh, Matisse, Gauguin 
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who lived in Paris during that period. School of Paris was made up of artists from different 
countries and shaped various art thoughts with the unique style artworks. Picasso, Brancusi, 
Chagall, Modigliani, Matisse, Bonnard, Mondrian, Kandinsky and Soutine were among the 
pioneer artists of this period who took place in the Paris School and led the formation of modern 
art movements. Each of these artists, influenced by one another and interacting with each other 
continuously, laid the foundations for contemporary art with their new styles and techniques. 
The movement that reflects the first effects of modernity is Post-Impressionism. Cezanne, Ga-
uguin, Van Gogh, and Bonnard took part in the group formed by the artists who had artworks 
close to Impressionism. In Paris, where art is open to new ideas, Cezanne’s visualization of 
everything in the nature as cone, cylinder and sphere, laid the foundations for cubism move-
ment. The fauvism movement, which is not interested in the true image of an object such as 
cubism, and uses colors as they are, is also one of the influential movements that emerged in 
that period. Fauvism that uses raw colors as they are, has been improved by artists such as De-
rain, Vlaminck, Dufy, Marguet, Friesz, Dongen, Manguin, Puy and Brague in the lead of Ma-
tisse who did not pay attention to the composition and depth in his works and only used vivid 
colors. With Cubism and Fauvism, the object has been torn and deformed from its actual image. 
Along with the expressionism new artistic styles have emerged and advanced, in addition the 
concept of abstract art has emerged as a new style in which the object is not accepted as real. 
Abstract art arose from Kandinsky’s idea that everything linked to reality was excluded from 
art. The main artists who created artworks within the abstract art can be listed as, Kandinsky, 
Mondrian and Malevich. The art movements that consist of different styles and thoughts, star-
ted with the abstract art from the School of Paris, after a certain point progressed as a reaction 
to any movement or thought. As the first example of this, the first manifestation of surrealism, 
the most popular and most important art movement of France in the 20th century, was published 
by Andre Breton in 1924. The aim of this movement that influenced the entire field of cinema, 
literature, painting, poetry and sculpture was presented as to light up all the depths of the sub-
conscious and to reflect the world of imagination. The artists from School of Paris where the 
modern thinking level was at its highest level, have built a bridge between the past and the fu-
ture and have become famous by adding new insights to art. Among the pioneer artists of the 
Paris School, Picasso studied cubism, was concerned with the content not the actual form of the 
objects and has developed analytical cubism with multiple fragmentations. In this period where 
the developments in painting were experienced intensely, new forms were obtained with the 
modern understanding of Brancusi in the field of sculpture. The artist has composed artworks 
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by supporting the modern understanding with the abstract understanding and has produced egg-
shaped sculptures with the desire to reach the simplicity in sculpture. Modigliani, a neighbor 
and a close friend of Brancusi, moved to Montparnasse in 1909 and he was one of the artists 
who work both in sculpture and painting and made nearly thirty elongated stone bust impressed 
by Brancusi. Modigliani who had often spent his time in the art environment has also influen-
ced by African primitive art in his sculptures. After settling in Paris, Modigliani became friends 
with the famous artist such as Picasso, Derain, Severini and Gris and only portrayed his friends. 
Matisse who was influenced by Cezanne and Van Gogh and explicitly adopted their techniques, 
was known as the forerunner of the Fauvism movement and used the effects of thick paint la-
yers in his paintings without considering the perspective. Another leading artist who came to 
Paris and mostly influenced by Cezanne and Picasso, was known as Mondrian. The artist desig-
ned his artworks according to the fictions within an art away from the reality and directed the 
meanings he attributed to these fictions in line with his feelings. The artist Kandinsky, who first 
eliminated the natural images from the painting depending on the fact that it was harmful to the 
painting, was also among the leading artists of Paris. The Russian painter painted his first abs-
tract watercolor painting and gave lectures on psychological theories about the perception of 
form in the Bauhaus. Soutine, who composed modern works in that period and painted many 
portraits by incorporating the features of the old masters like Rembrandt into his works, was 
also one of the leading artists. Bonnard, known especially for his warm indoor paintings and 
was one of the founders of the “Les Nabis”, has also been in the art environment of Paris. 
Among the leading artists in Paris; the artworks of Marc Chagall, who designed mosaics, stage 
decorations and carpets, reflected the Jewish folklore he lived at his early ages and his imagina-
tion mostly dragged him into a surrealist world.



DERGİ HAKKINDA

UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itiba-
riyle yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde 
olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sa-
yıçıkarmaktadır. Dergimizin sayıları mart, haziran, eylül ve aralık aylarında sistem üzerinden 
yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. 
Dergimizde iletişim ve edebiyat alınıiçerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer ve-
rilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. 
Dergimiz bünyesinde çok değerli iletişim ve edebiyat akademisyenleri Dergimiz hakem, bilim 
ve danışma kurulu üyeleri arasında alanlarında iletişim ve edebiyat alanıyla ilgili konusunda 
uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş editörü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Murat KIRIK olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini ger-
çekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim kurulu-
nun %51’inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki 
hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu ona-
yından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve 
yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yükle-
nen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye 
devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın 
kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacıla-
rının 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 ku-
rullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim 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 sa-
yılar 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 bildiri-
lere 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 ya-
zarlar 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 değerlen-
dirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş başeditör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör ya-
yının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulu-
nur. 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 gerçek-
leştirilmeyen 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 uygulaya-
maz. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda ha-
zırlanan 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 oku-
yucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek 
makale baz alınarak yapılmaktadır.
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, 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 makale-
ler 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 siste-
me 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 ne-
denle 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 duru-
munda 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 değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan 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 ku-
rallarına 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 ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan 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 buluna-
maz.

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 der-
gimiz 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 id-
diasında bulunamaz.



14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. 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 mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin 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 ile-
tişimden 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 ma-
kalenin 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 ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 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 mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun 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 baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, 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 bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye 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 bil-
diri 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 ile-
tilmesi 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 teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. 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 ala-
bilir), 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 olmalı-
dır. 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 Geniş-
letilmiş 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 ara-
lık 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 hazırlan-
malıdır. 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, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, 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 belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale 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 verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması 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”, İngi-
lizce 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 yapılma-
lıdır.

•	 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, compi-
lations, 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 web-
site 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; ho-
wever, 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 in-
formation 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 previo-
usly 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 pro-
cess 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 ex-
tension 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 artic-
les 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. Infor-
mation 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 “REJEC-
TED”. 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 re-
ason, 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 addres-
see; 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 refe-
rees 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. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.



•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 
report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 



Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 
be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).



 

WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.

 



* BOOKS

SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*CHAPTERS IN A BOOK

EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A., 
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Ulus-
lararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935

ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki 
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262

ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et, 
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent 
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178



YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi 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 edilmemekte-
dir. 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 sorumlulu-
ğunu 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 edi-
lir. 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 ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, 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 tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz 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. Ay-
rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. 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. İngi-
lizce 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 edi-
törleri 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 ola-
rak 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 Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… 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. Kullanı-
lan 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.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek 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 yöneti-
mi 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.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan 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 çalış-



malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 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 olmalı-
dır. 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 maka-
lenin 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.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 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.

21 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 der-
gi 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 başı-
na 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.



22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen 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.

23 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 yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın 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 sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi 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.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda 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 SİS-
TEME DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ 
SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOK-
TUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞER-
LENDİRİLMESİ 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/YA-
ZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVE-
SİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SA-
HİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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SIK 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.
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