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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. 



IV

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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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,
Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma ve uygulama çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 

Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürek-
ten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve kat-
kıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin 
sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi 
ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim 
insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konu-
sundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve 
sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Dergimizin 
bir sonrası sayısı Mart 2019’de sistemdeki yerini alacaktır.  Şimdiden destek ve katkılarınızdan dolayı 
teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

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

Basın Yayın Kanunun “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

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Baş Editör
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 04 research and application studies. In this issue of 
the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their valuable 
studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their wort-
hful efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of 
the editorial board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial board for 
making an effort in the background of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue 
our applications and works to enable our journal to be in different indices. Our announcements about the 
evaluation of the studies published in our journal to be assessed by different readers and literatures also 
still continue. We have also speeded up our communication studies and the delivery of the journal and its 
issues to scientists and scholars all around the world. A post count of our magazine will take its place in 
the system in March 2019. Due to this number of our magazine, we have applied for magazine parking. 
We thank you for your support and contributions already, and we pray for reconciliation.

(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 
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PARALEL TOPLUM EKSENİNDE ENTEGRASYON “ALMANYA 
ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA” (1)

INTEGRATION IN THE PARALLEL SOCIETY AXIS “GERMANY IN A 
SPECIAL SURVEY”

Emine SIRMALI
Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-5638-9383

Öz: Amaç: Ele alınan çalışmada, yarım asrı aşkın bir süredir 
Almanya’da yaşayan Türklerin kimlik ve aidiyet duygusu ölçülmeye 
çalışılmış hatta bu kimlik ve aidiyet duygusunun kuşaklararasında 
farklılıklar gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
Kapsam: Çalışma Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir 
bölge olan Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart şehrini kapsa-
maktadır. Çalışmada 15 yaş üstü deneklere bir anket çalışması uygulan-
mıştır. Ayrıca çalışmaya kapsam olarak deneklerin görüşlerinin frekans 
(sıklık) dağılımları dâhil edilmiştir. Ankette Almanya’da yaşayan Türk-
lerin uyum sorunları genel olarak tespit edilmeye çalışılmış ve demog-
rafik özelliklere göre karşılaştırmalar yapmaya olanak tanıyan “Chi-
Square” çözümlemesine de yer verilmiştir. Yöntem: Çalışmada yön-
tem olarak; anket (survey modeli) yöntemi kullanılmıştır. Almanya’nın 
Stuttgart bölgesinde yaşayan ve tesadüfi (random) örneklem yoluyla 
seçilen 640 Türk ile anket yapılmış ve öngörülen anket koşullarına 
uyulmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmanın anketi 18.06.2014 ile 
01.09.2014 tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart eyaletinde Türkle-
rin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerindeki kişilere uygulanmıştır. 
Katılımcıların anketi kuşkudan uzak ve objektif bir biçimde cevaplarını 
sağlamak amacıyla katılımcılardan isim belirtmemeleri özellikle talep 
edilmiştir. Yapılan çalışmada Basit Rastgele Örnekleme yöntemi kulla-
nılarak net 640 katılımcıya ulaşılmıştır. 640 katılımcının anketlere ver-
diği cevaplar bilgisayar ortamında SPSS 16.0 programına aktarılmıştır. 
Yapılan taramalar sonucunda toplanan verilerin; çalışmanın kapsamı, 
önemi, amacı ve hedefleri doğrultusunda SPSS programında frekans 
ve “ki kare (Chi-Square)” analizleri yapılmış ve oluşturulan tablolar 
Word programına aktarılarak yorumlanmıştır. Sınırlılıklar: Uygulanan 
anket yönteminde seçilen örneklem grubunun 15 yaş üstü denekleri 
kapsaması, araştırmanın yalnızca Stuttgart bölgesinde yapılıyor olma-
sı ve deneklerin Stuttgart bölgesinde yaşayan Türkleri içeriyor olması 
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Evren ve Örneklem: Ça-
lışmada kullanılan anket yönteminin evrenini, Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı Almanya’nın Stuttgart eyaleti, örneklemini de eyalette yaşa-
yan Türk vatandaşları oluşturmaktadır. Bulgular: Araştırmada Avru-
palı Türklerin kimliklerini korudukları tespit edilmiştir. Katılımcıların 
anketteki sorulara verdikleri cevaplar dâhilinde katılımcıların kendini 
Türk hissettiği ve Türk ulusuna daha yakın gördüğü saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paralel Toplum, Getto, Entegrasyon, Avrupalı 
Türkler

Abstrack: Aim: In this study, the identity and sense of belonging of 
the Turks living in Germany for more than half a century has been 
tried to be measured further it was aimed to find out whether the sen-
se of identity and belonging showed differences between generations. 
Scope: The study covers Stuttgart city in Baden-Württemberg where 
Turks live intensively in Germany. A questionnaire study was applied 
to the subjects aged 15 years. In addition, the frequency (frequency) 
distributions of the subjects’ views were included in the study. In the 
survey, the adaptation problems of Turks living in Germany have been 
tried to be determined in general and Chi-Square analysis, which al-
lows to make comparisons according to demographic characteristics, is 
also included. Method: In this study; survey method was used. A sur-
vey was conducted with 640 Turkish residents living in Stuttgart, Ger-
many selected by random sampling and it has tried to comply with the 
prescribed survey conditions. The survey of the study was conducted 
between 18.06.2014 and 01.09.2014 in the city of Stuttgart, Germany, 
where the Turkish people live in densely populated areas. Participants 
were specifically asked not to give a name to ensure they responded to 
the questionnaire in a remote and objective manner .In the study, 640 
participants were reached using the Simple Random Sampling method. 
The answers of 640 participants to the questionnaires were transferred 
to SPSS 16.0 program in computer environment. The frequency and 
Chi-Square analyzes of data collected as a result of scans were perfor-
med in SPSS program in accordance with scope, importance, purpose 
and objectives of the study and the created tables have been reviewed 
by transferring to the Word program. Limitations: The limitation of 
the study are; the sample group selected in the survey method app-
lied to the 15-year-old subjects, the research was being done only in 
Stuttgart and the subjects are only Turkish people who is living in the 
Stuttgart region. Universe and Sample: The universe of the survey 
method used in the study is Germany Stuttgart province where Turks 
live intensively. Results: In the study, it was determined that European 
Turks protected their identities. According to the answers of the parti-
cipants to the questions in the questionnaire, it was determined that the 
participants felt Turkish and closer to the Turkish nation.

Key Words: Parallel Society, Ghetto, Integration, European Turks
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GİRİŞ

Yaklaşık elli dört yıl önce Almanya’nın 
Türkiye’den işçi talep etmesi neticesinde ev, 
arsa, araba vs. parası biriktirmek uğruna ar-
kalarında ailelerini, çocuklarını, akrabalarını 
ve sevdiklerini bırakarak vatanlarından ayrı-
lan gurbetçi vatandaşlarımız Almanya’daki 
yurtlara “geçici işçi” statüsüyle yerleştiril-
mişlerdir. Kısa zaman sonra anavatana geri 
dönüleceği düşüncesi hem Türkiye’den işçi 
talep eden Almanya’nın hem de bu talebe ta-
lip olan Türk vatandaşlarımızın kafasında yer 
etmiştir. Bu nedenledir ki Almanya’ya misafir 
işçi statüsüyle giden ilk kuşak gurbetçiler ne 
Almanya’ya alışmak ve uyum sağlamak niye-
tindedir ne de Almanya bir gün geri dönecek-
leri düşüncesiyle ülkeye davet ettiği dini, dili, 
kültürü, ırkı farklı olan bu insanların ülkeye 
uyum sorunları ve kendi kültürel gereksinim-
leri ile ilgilenmek niyetindedir. Ancak geçen 
zaman zarfında gelen misafir işçilerin ülkele-
rine geri dönmemesi hatta Türkiye’de yaşa-
yan ailelerini ve çocuklarını da yanlarına ge-
tirmesi Alman hükümetinin ülkede “misafir 
işçilerin” varlığını algılamasını sağlamıştır. 
Durumun farkına varan Almanya başlangıçta 
geri dönüşü teşvik eden sonrasında ise asi-
milasyon odaklı politikalar geliştirmiş ancak 
Türklerin yine de geri dönmemesi üzerine en-
tegrasyon odaklı çalışmalar yürütmüştür. 

Özellikle Almanca bilmemeleri sebebiyle Al-
man vatandaşlarla sağlıklı iletişim kuramayan 

gurbetçi vatandaşlar çok sıkıntılı dönemler 
geçirmiş ve sıkıntılarını bir nebze olsun kendi 
içlerinde hafifletmek uğruna dertlerini, sıkın-
tılarını birbirleriyle paylaşmışlar ve birbirle-
rine kenetlenmişlerdir. Bu kenetlenme de ilk 
zamanlar Almanya’da bir Getto doğurmuş 
yeni kuşaklar geldikçe bu durum paralel top-
lum niteliğine bürünmüştür. Almanya’da artık 
kendi kendilerine yetebilen, işçi konumundan 
işveren konumuna yükselen ve Alman eko-
nomisine yön vermede önemli bir etkiye sa-
hip olan Avrupalı Türkler var. Ancak üç ku-
şak geride bırakarak dördüncü kuşağa erişen 
Türkler günümüzde kendilerini ne tam olarak 
Almanya’ya ne de tam olarak Türkiye’ye ait 
hissetmektedir. Göçmenlere yönelik hükümet 
odaklı yapılan açıklamalarda da Türklerin 
aradan geçen onca zamana rağmen halen daha 
Almanya’ya uyum sağlayamadıkları ileri sü-
rülmektedir. Burada hükümetin uyumdan ne 
anladığı ve ne kastettiği de önem taşımaktadır. 
Ancak bu durumun oluşmasında Almanya’da 
‘yabancı’ Türkiye’de ‘Almancı’ olarak nite-
lendirilmelerinin etkisi büyüktür. 

Ne tam Alman ne de tam Türk olabilen Avru-
palı Türkler ya da diğer bir deyişle Türk göç-
menler/gurbetçiler ve sonrasında yetişen ku-
şaklar arada kalmışlığın verdiği bu duyguyla 
bir yandan ülkelerine özlem duymakta ancak 
diğer yandan da Almanya’dan kopamamak-
tadır. Söz konusu çalışmada Almanya’da ya-
şayan Türk toplumunun dil, kimlik ve aidiyet 
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duyguları gerçekleştirilen bir anket çalışması 
ile ölçülmeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda çalışma; Almanya’daki Türk-
lerin dil, kimlik ve aidiyet duygularının öğ-
renilmesi, yaşadıkları ülkeye uyum sağlayıp 
sağlayamadıkları, kuşaklararasındaki dil, 
kimlik ve aidiyet duygusunun farklılıklarını 
ya da benzerliklerini ortaya çıkarmak açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. 

AMAÇ

Ele alınan çalışmayla amaçlanan; Almanya’da 
paralel toplum özelliği taşıyarak yaşayan 
Türklerin Almanya’ya ve Alman kültürüne 
uyum sağlayıp sağlamadığının tespitinin ya-
pılmasıdır. Almanya’da yaşayan Türklerin 
kimlik, dil ve aidiyet duygularının belirlen-
mesi, Almanya’ya entegre olup olamama du-
rumunun tespit edilmesi, eğer entegrasyon 
sağlanamamışsa bunun nedenleri, kuşakla-
rarası kimlik, dil ve aidiyet duygularındaki 
farklılıkların ortaya çıkarılması da çalışma-
nın amaçları arasındadır. 

KAPSAM

Çalışmada kullanılan anket yönteminin 
evrenini Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Almanya’nın Stuttgart eyaleti, örneklemini 
de eyalette yaşayan Türk vatandaşları oluş-
turmaktadır. Deneklere uygulanan anket 
yönteminden elde edilen sonuçlara, kapsam 
olarak deneklerin görüşlerinin frekans (sık-

lık) dağılımları da dâhil edilmiştir. Ankette 
Almanya’da yaşayan Türklerin uyum sorun-
ları genel olarak tespit edilmeye çalışılmış ve 
demografik özelliklere göre karşılaştırmalar 
yapmaya olanak tanıyan “ki (kay) kare (Chi-
Square)” çözümlemesine de yer verilmiştir. 

YÖNTEM

Çalışmada yöntem olarak; anket (survey mo-
deli) yöntemi uygulanmıştır. Almanya’nın 
Stuttgart bölgesinde yaşayan, tesadüfi (ran-
dom) örneklem yoluyla seçilen 640 Türk ile 
anket yapılmış ve öngörülen anket koşulla-
rına uyulmaya çalışılmıştır. Söz konusu ça-
lışmanın anketi 18.06.2014 ile 01.09.2014 
tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart eya-
letinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı yer-
leşim yerlerindeki kişilere uygulanmıştır. Ka-
tılımcıların anketi kuşkudan uzak ve objektif 
bir biçimde cevaplarını sağlamak amacıyla 
katılımcılardan isim belirtmemeleri özellikle 
talep edilmiştir. Yapılan çalışmada Basit Rast-
gele Örnekleme yöntemi kullanılarak net 640 
katılımcıya ulaşılmıştır. 640 katılımcının an-
ketlere verdiği cevaplar bilgisayar ortamında 
SPSS 16.0 programına aktarılmıştır. Yapılan 
taramalar sonucunda toplanan verilerin; ça-
lışmanın kapsamı, önemi, amacı ve hedefleri 
doğrultusunda SPSS programında frekans ve 
“ki (kay) kare (Chi-Square)” analizleri yapıl-
mış ve oluşturulan tablolar Word programına 
aktarılarak yorumlanmıştır. 
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SINIRLILIKLAR

Uygulanan anket yönteminde seçilen örnek-
lem grubunun 15 yaş üstü denekleri kapsa-
ması, araştırmanın yalnızca Stuttgart bölge-
sinde yapılıyor olması ve deneklerin Stuttgart 
bölgesinde yaşayan Türkleri içeriyor olması 
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

HİPOTEZLER

1. Yaklaşık yarım asırdan daha fazla bir sü-
redir Almanya’da yaşayan Türk toplumunda 
özellikle birinci ve ikinci kuşak Almanya’ya 
entegrasyon sorunu yaşamaktadır. 

2. Almanya’da yaşayan Türkler, kendilerini 
Türk kimliğine ve kültürüne ait hissetmektedir. 

3. Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya’yı 
kendi vatanları olarak görmemektedir. 

4. Almanya’da yaşayan Türklerde, bir 
süre sonra anavatanlarına dönme duygusu 
hâkimdir. 

5. Almanya’da yaşayan Türkler, sosyal çev-
re ve arkadaş çevresi olarak daha çok Türkle-
ri tercih etmektedir. 

6. Almanya’da yaşayan Türklerin Alman-
ya’ya uyum sağlayamamasında en önemli et-
kenler; dil, din ve kültürel olgulardır. 

7. Almanya’da yaşayan Türkler, günlük ile-
tişimlerinde daha çok ana dillerini kullan-
maktadır. 

8. Almanya’ya göç ederek giden birinci ve 
ikinci kuşaklar Almanya’da doğup büyüyen 
üçüncü ve sonraki kuşaklardan daha iyi Türk-
çe konuşmaktadır.

PARALEL TOPLUM

“Paralel toplum” kavramı, aynı toplum içe-
risinde hem mekân hem de sosyal-kültürel 
hayat itibariyle birbirinden soyutlanmış ya da 
birbiriyle çok az iletişim ve etkileşime sahip 
etnik homojen grupların oluşması anlamına 
gelmektedir (Koçdemir, 2006: 68’den Akt: 
Bedirhan, 2009: 3). 

Yağbasan (2009:120) ise paralel toplumu; bir 
toplumun kendi ülkesinden uzakta ve kendi 
kültüründen farklı bir ortamda, yaşamını ken-
di kültürü çerçevesinde devam ettirebilme ça-
bası olarak tanımlamaktadır. 

Bir toplumda nüfus olarak giderek çoğalan 
bir grubun, içinde yaşadığı diğer toplumdan 
yalıtlanması söz konusu ise burada toplumun 
ikiye bölünmesi ya da ikili bir toplumun or-
taya çıkması kaçınılmazdır. Toplumbilimciler 
ve siyasetçiler bu şekilde meydana gelen top-
lumlara “paralel toplumlar” adını vermek-
tedir. Bu tür toplumlarda oluşması beklenen 
en büyük korku; sosyo-ekonomik, etnik ve 
kültürel bakımdan gittikçe derinleşen çeliş-
kilerin gerilimlere ve çatışmalara dönüşmesi 
tehlikesidir (Canatan, 2011: 14). 
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1960 yılında Almanya’ya giden vatandaşla-
rımız - bugün dördüncü nesle ulaştığı halde 
- hala bulundukları ülkenin toplumuyla kay-
naşmış değillerdir. Vatandan koptuklarını ve 
istenmediklerini düşünen göçmenlerde ar-
tık paralel bir toplumda yaşadıkları kanaati 
hâkimdir. Yani bulundukları ülkede çalışacak, 
üretecek, çarşıdaki pazardaki malı tüketecek 
ancak hiçbir şekilde o toplumla bağdaşmaya-
cak (Ortaylı, 2008: 152 - 153).1

Paralel toplumlarda yaşam, iki dilli olmayı 
(iki dilde konuşmayı, düşünmeyi ve yazma-
yı), iki kültürde de hareket edebilmeyi ve iki 
kültüre de uyum sağlayabilmeyi zorunlu kıl-
maktadır. Hâkim toplumun dilini anlamayan 
ve konuşamayan, onların yaşam tarzını kav-
rayamayan ve o toplumun normlarını bilme-
yen göçmenlerin kendilerini hala yabancı his-
setmeleri ya da yabancı muamelesi görmeleri 
gayet doğaldır. Hâkim kültür içerisinde ya-
şayan göçmen toplum ya kendi kültürü içine 
kapanarak içinde yaşadığı hâkim toplumdan 
izole bir şekilde yaşayacak ya da kendi kül-
türel değerlerini tabulaştırmadan çoğunluğun 
kültürüne açılacak, o kültürde yerini almaya 

1  ORTAYLI, İ, (2008);“Avrupa ve Biz”. İş Ban-
kası Kültür Yayınları 2008. (Google boks;https://
books.google.com.tr/books?id=3q0vBgAAQ
BAJ&pg=PA142&dq=pParalel+toplum&hl=
tr&sa=X&ei=83jOVOywFYOxUbXJgcgB&
ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=paral
el%20toplum&f=false) / file:///C:/Users/Asus/
Downloads/60625854-Avrupa-ve-Biz-Secme-
Eserler-I-ilber-ortayl%C4%B1.pdf.

ve toplumdaki yaşamı karşı kültürdeki in-
sanlarla birlikte düzenlemeye çalışacaktır. 
İlk yolun kolay ancak yanlış bir yol oldu-
ğu kesindir, doğru olan ikinci yoldur ancak 
hâkim kültürün bu yolun hiçbir zaman tek 
yönlü bir yol olmadığını bilmeleri ve bunu 
kabul ederek azınlık toplumuna sağduyulu 
yaklaşmaları gerekmektedir. Ve en önemlisi 
de bu yolda hala eksik olan pek çok unsurun 
devletler tarafından bilinçli bir şekilde inşa 
edilmesi bir zorunluluktur (Bedirhan, 2009: 
5). Klose (1977: 216), bir yandan Alman top-
lumunun bu konudaki sorumluluğuna işaret 
ederken diğer yandan da Türk göçmenlerin 
uyumu konusunda Alman politikasında çok 
yönlü uyum çalışmalarının yapılmamış olma-
sını eleştirmektedir. Ancak Türk tarafını da 
milli ve dini kimliğe sığınması ve Batı kar-
şıtlığı çerçevesinde pratiğe aktarılan İslamcı-
lık anlayışıyla entegrasyona yaptığı olumsuz 
katkı nedeniyle sorumlu tutmaktadır (Akt: 
Bedirhan, 2009: 3 – 4). Şen’e2 göre, dâhil 
olunan toplumun kaynakları ve süreçleri üze-
rinde eşit söz sahibi olunmadığı ve kültürel 
çoğunluğa saygı gösterilmediği sürece tam 
bir uyumun sağlanması söz konusu değildir. 
Kapalı paralel toplumlar, ortak yaşam için 
sorun oluştururken buna karşın bütünüyle bir 
asimilasyon, yaygın siyasi ve bilimsel bakış 
açısından hedef olarak görülmediği gibi ger-
çekçi de değildir. 

2 www.konrad.org.tr/Medya%20Mercek/13faruk.
pdf
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Yağbasan (2009: 121), hakim kültürlerin en-
tegrasyon kavramının masumiyetinden fay-
dalanarak diğer kültürlere kendi sosyal ve 
kültürel değerlerini açık ya da gizli bir biçim-
de veya zorla aktarmasını, tektip bir dünya-
nın oluşturulması yönündeki çabalar olarak 
değerlendirmektedir. Yağbasan’a (2009: 121) 
göre, kültürel farklılıkları ortadan kaldırmak 
yerine farklılıklardan farklılıklar yaratılmak 
üzere bunlardan faydalanılma yoluna gidil-
mesi yeni dünya düzeninin bir gereği olma-
lıdır.

GETTO

“Türkçeye “toplama kampları” kavramıyla 
giren “yoğunlaşma” (konsantrasyon) söz-
cüğü bazen “toplama” bazen de “temerküz” 
olarak çevrilmiştir ve çoğunlukla da olumsuz 
çağrışımları bulunmaktadır.” Yetişen yeni 
kuşaklar toplama kamplarının anlamını ve 
bu kampların ne işe yaradığını televizyon ek-
ranlarına yansıyan görüntülerle tanımıştır. Bu 
görüntülerde genellikle bitkin, yorgun, yarı 
çıplak ve açlıktan kemikleri beliren insanlar 
dikkat çekmiştir. Fakat “getto” kavramı gü-
nümüzde bu kadar olumsuz çağrışımlar yük-
lenmiş gözükmemekte ve yabancıların belirli 
bir mahallede ya da bölgede yoğunlaşması-
nı ifade etmektedir. Eğer belirli bir bölgede 
belirli bir yabancı kökene mensup insanların 
oranı toplam nüfusa kıyasla daha yüksek bir 
orana sahipse o zaman bir “yoğunlaşma”dan 
bahsedilmelidir. Kavram, hem belirli bir du-

ruma hem de sürece işaret etmektedir (Tesser 
vd, 1995: 38’den Akt: Canatan, 2011: 13). 

“Getto, yoğunlaşmanın belirli bir biçimi ola-
rak algılanmaktadır. Eğer belirli bir grup sa-
dece bir bölgede ve homojen bir grup olarak 
kendi başına yoğunlaşmışsa bu durumda bir 
gettodan bahsedilebilir. Ayrıca getto, grubun 
ikameti bakımından süreklilik kazandığı ve 
dolayısıyla kurumsallaştığı bir yapıdır. Bir 
başka deyişle grup ile mekân arasında bir 
özdeşlik söz konusudur. Bu kavramsal ayrım 
dikkate alındığında her yoğunlaşmanın bir 
getto karakterine bürünmesi muhtemelse de 
mutlaka getto haline dönüşmesi zorunlu de-
ğildir” (Canatan, 2011: 13)

Tipik gettolar, yaşama elverişsiz koşulla-
rın hüküm sürdüğü, işsizlik ile çocuk suçlu 
oranı yüksek, şehir içi mahalleleridir. Diğer 
bir ifadeyle gettolar, “içlerinde yaşayanların 
kendi yağlarında kavruldukları, ülkenin ana-
dilini pek konuşamadıkları, “yerli” halktan 
birilerinin girmeye kalkıştığı takdirde pek 
hoş karşılanmadığı ve kendilerini güvensiz 
hissettikleri, okullardaki sınıflarda yalnızca 
azınlıklara mensup çocukların bulunduğu ve 
bu çocukların ülkenin dilini akıcı bir şekilde 
öğrenip bu dilde okuyup yazmalarını sağla-
yacak maddi kaynaklardan yoksun bölgeler-
dir” (Avrupa Konseyi Raporu, 2011: 21 - 22).  
Türkler için ifade edilen Getto kavramı ise 
mutlak anlamda yukarıda bahsedilenler gibi 
olmayıp sadece bir benzetmeden ibarettir. 
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Türkler, bulundukları yabancı ülkede kendi 
kültürel ortamlarında izole olmayı tercih ede-
rek, geleneksel örf ve adetleri korumaya yö-
nelik olarak aile içi ilişkilerine büyük önem 
vermektedir. Diğer göçmenler arasından bu 
yönleriyle ayrılan Türkler, milli kültürlerine 
duydukları sevgi ve düşkünlükle tipik bir ka-
rakteristiğe sahiptir ve gurbette bu duygunun 
daha da kuvvetlendiği gözlenmektedir (Per-
şembe, 2005: 93’den Akt: Kılıçaslan, 2006: 
147 - 148).

Hasançebi ve Özkara’ya göre, Almanya’ya 
ilk yıllarda gelen Türk işçilerin ailelerini 
Türkiye’de bırakmaları ve bekâr olmaları, 
Almanya’da uzun süre kalmayı düşünme-
meleri ve para biriktirebilmek amacıyla aynı 
evde bir arada yaşamaları gettoların oluşma-
sında etkili olmuştur. Sosyal ve kültürel de-
ğerleri farklı bir ülkede, yaşanılan çevreye 
karşı duyulan endişe ve korkular sonucu olu-
şan ‘getto’nun bekâr evlerinden sonra ailelerle 
birlikte yaşarken de devam etmesinin pek çok 
nedeni bulunmaktadır. Örneğin; Almanya’ya 
gelip yerleşen tanıdıklarına yakın oturma is-
teği, ‘nasıl olsa döneceğim’ düşüncesiyle 
konut seçiminde titiz davranmama, yabancı 
işçi çalıştıran fabrika yöneticilerinin işçile-
ri fabrikaya yakın yerlerde oturmaya teşvik 
etmesi, şehir ve fabrika yöneticilerinin daha 
rahat kontrol sağlamak amacıyla yabancıların 
belli yörelerde toplanmasına karışmaması ya 
da dolaylı olarak teşvik etmesi sonucu getto-

laşma kavramının ortaya çıktığı ifade edil-
mektedir (Doğan, 1994: 4).

Almanya’nın göçmenleri geçici işçi statü-
sünde görmesi nedeniyle, göçmenlerin ba-
rınacakları birimler olarak oluşturulan yurt-
larda (Heim) yaşama koşulları ve Alman 
toplumundan dışlanmışlık görüntüsü, uyum 
deneyimlerinin geleceği açısından olumsuz 
bir başlangıç olmuştur. Ülkelerine geri dön-
meyen göçmenlerin, ailelerini de yanlarına 
almaya başlamasıyla bu işçiler, genellikle 
şehirlerin kenar mahallelerinde oluşturul-
muş “gettolara” yerleştirilmiştir.  “Zamanla 
göçmenlerin Alman toplumuyla aynı ortam-
ları paylaşmaları söz konusu olsa da, günü-
müzde pek çok Alman kentinde, Türklerin ve 
diğer yabancıların çoğunluğunu oluşturduğu 
“getto” yerleşimleri varlığını korumaktadır. 
Toplumdan dışlanmışlık duygusunu çalış-
ma yaşamında, okulda ve gündelik yaşamda 
hisseden yabancıların sığındığı bu mekânlar, 
kimliksel dayanışma ve kolektif var oluş 
duygularının güçlendirildiği aykırı bölgeler 
olmuştur” (Perşembe, 2006: 80’den Akt: Be-
dirhan, 2009: 3).

Staudacher’e göre “gettoların oluşmasına ka-
rarlılıkla karşı konulmalıdır.  Çünkü buralar 
çok kültürlü bir toplumun zıddı ve öncelikle 
bir güvenlik sorunudur.” Oysaki Almanya’da 
gerçek anlamda Türk gettosu yoktur. Ancak 
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları mahalleler 
vardır. Bu mahallelerde de Türk göçmenler 
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diğer sosyal alt kümeler ve etnik kimlikler-
le birlikte yaşamaktadır. Buraların göçmen-
ler tarafından tercih edilme sebebi ise büyük 
ölçüde, akraba ve arkadaşlara yakın oturma 
isteği, kültürel ürünlere daha kolay ulaşma 
ve bölgede hayatın daha ekonomik olmasıdır 
(Adıgüzel, 2011: 239).

Kısacası, etnik çoğulculuk perspektifi hariç 
tüm kuramlar gettolaşmayı; olumsuz, isten-
meyen ve zararlı bir olgu olarak görmektedir-
ler (Canatan, 2011: 17). Toplumlar arasında 
kültürel mesafe ve farklılıklar, ortak yaşama 
kültürünü zenginleştirerek giderilebilir. An-
cak bunun için bir arada yaşama deneyimine 
katılan tarafların ön yargısız ve istekli olma-
ları, birbirlerinin değerlerine saygı gösterme-
leri gerekmektedir (Bedirhan, 2009: 6).

ENTEGRASYON (UYUM)

Bir ülkeden başka bir ülkeye göç eden va-
tandaşların, göç ettikleri ülkede yaşadıkları 
sorunlar ve ülkeyle bütünleşmeleri konusun-
da ele alınan çalışmaların ilk zamanlarında 
göçmenlerin göç ettikleri ülke toplumuna uy-
maları anlamına gelen “adaptasyon” kavramı 
kullanılmıştır. Ancak zamanla; göçmen va-
tandaşların yeni kültüre uyum sağlamasının 
yanı sıra kendi etnik kültürlerini de devam 
ettirebilmeleri anlamını içeren “entegras-
yon” kavramı tercih edilmeye başlanmıştır. 
“Çünkü aynı ülkenin sınırları içinde yaşayan 
bu kültür grupları ile kurulan iletişim de kül-

türlerarası özellik taşımakta” (Kartari, 2006: 
12’den Akt: Şahin, 2010: 105) “ve farklı 
kültürlerin hem kendilerini korumak hem de 
yeni toplumla bir arada yaşamak istediklerin-
de bunu sağlamak için entegrasyondan baş-
ka bir yol görünmemektedir” (Bilgin, 2007: 
265’den Akt: Şahin, 2010: 105).

Günlük yaşamda en yaygın kabul gören ifa-
deyle entegrasyonun tanımını, “azınlıkların 
çoğunluk içindeki yaşamını, kendi özünden 
uzaklaştırmadan veya değiştirmeden, o top-
lum içinde uyumlu yaşamasını sağlamak” 
şeklinde yapan Öztürk (253), entegrasyon sü-
recinin tek yönlü işleyen bir süreç olmadığına 
dikkat çekmektedir. Castles & Miller (2008: 
362), amacının azınlıkları hakim kültür içi-
ne çekmek olan entegrasyon politikalarını, 
“asimilasyonun daha yavaş ve kibar biçimi” 
şeklinde değerlendirmektedir (Akt: Özmen, 
2011: 397). “Asimilasyon ile entegrasyon 
arasında kesin bir sınır çizmek zor olmakla 
birlikte” (Somersan, 2004: 92’dan Akt: Öz-
men, 2011: 397) “entegrasyon, kesinlikle 
hâkim kültür içinde erimek, asimile olmak 
değildir. Ancak asimilasyon entegrasyonun 
son evresi veya olası sonuçlarından biri ola-
rak görülebilmektedir” (Faist, 2003: 307’den 
Akt: Özmen, 2011: 398).

“Uyum” kavramı modern toplumların en 
demode ve dahası monokültür iddialı hatta 
totaliter içeriği ile tehlikeli kavramlarından 
bir tanesidir. Bu kavramın yerine “karşılıklı 
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uyum” ya da “katılım” kavramlarının kul-
lanılması gerekmektedir. Uyum kavramı ve 
hatta tolerans (hoşgörü) kavramı, içerisinde 
“tahammül”ü barındırmaktadır. Uyum bir 
tabiiyet olgusu olarak da görülebilir. “Leit 
kültür” kavramı da bu ilişkiyi ifade etmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Toplumun yerleşik 
kültürüne tabii olmak asli hedeftir, bunun 
tersi bir durumda uyum (entegrasyon) ger-
çekleşmemiş sayılır. Aslında uyum konusuna 
bu şekilde yaklaşmanın modern toplumlarda 
gereği de yeri de yoktur. Toplumda yer alan 
ve yabancı diye hitap edilen insanların bulun-
dukları topluma uyumu tek başlarına onların 
elinde değildir. En az bunun kadar önem-
li olan diğer bir husus da toplumun “kabul 
kültürü”nün gelişmesidir. Bu, tam bir uyum 
için vazgeçilmez bir unsurdur (Erdoğan, 
2014: 68). 

Yukarıda yapılan tanımlara kıyasla Alman 
bilim adamları ve politikacıları entegrasyonu 
farklı şekilde ele almaktadır. Almanya Fe-
deral Hükümeti eski yabancılar sorumlusu 
Bayan Liselotte Funcke’nin tanımına göre 
entegrasyon, “Yabancıların ulusal, kültürel 
ve dini özelliklerine saygı göstererek, onları 
ayrım yapmaksızın topluma ve meslek ya-
şamına kaynaştırmaktır” şeklindedir (Şen, 
2006: 115).

Tanımlamaların neredeyse tümünde bu kav-
ram, analitik ve sınırları belli olmayan kay-
gan bir zemin üzerine yerleştirilmektedir. Bu 

nedenle kavram bilimsel bir konu gibi görün-
mekten çok politik bir kavram gibi durmakta-
dır. Ne var ki, “entegrasyon kavramının kişi-
ler veya gruplar arasında hangi farklılıklarla 
tanımlandığı değil, hangi farklı durumlar için 
kullanıldığı önemlidir. Mesela, yapısal işlev-
selciler entegrasyon ve asimilasyon kavram-
larını aynı anlamda kullanmaktadır” (Hupka, 
2003 – Schrader vd. 1979’dan Akt: Karataş, 
2006: 62). Yine benzer şekilde göçmenler de 
her türlü ‘uyum’ söylemini ve pratiğini asimi-
lasyon olarak algılayıp değerlendirmektedir-
ler (Karataş, 2006: 62). Çok zor da olsa en-
tegrasyonun sınırlarını belirlemek bu nokta-
da çok önemlidir. Öyle ki, göçmenleri kabul 
eden toplum ve hükümet, göçmen kişi veya 
gruplardan doğrudan entegrasyon istemekte-
dir. Kavramın sınırlarının belirlenmediği bir 
durumda göçmenlerin kafalarında karşı tara-
fın kendilerinden ne istediği belirmemekte-
dir. Mesela, Almanya’nın entegrasyon adına 
göçmenlerin önüne koyduğu ‘öncü kültür’ 
kavramı göçmenler tarafından anlaşılama-
mıştır (Karataş, 2006: 62). Göçmenlerin ken-
di okullarını açmaları onların kendi kültür-
lerini öğrenmeleri, milli kimlik kazanmaları 
ve kültürlerinin devam ettirilmesi açısından 
önemli görülürken bir kesim ise bu duruma 
karşı çıkmaktadır. Karşı çıkanlar bu okullara 
giden göçmen çocukların toplumdan kopa-
cağını ve bu durumun entegrasyonu önleye-
ceğini savunmaktadır. Onlara göre entegras-
yonun en önemli parçalarından biri olan dil 
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öğrenimi zayıflayacak ancak bir taraftan da 
çokkültürlü eğitim sabote edilmiş olacaktır 
(Göksu, 2000: 86). 

SEKPOL inisiyatifi tarafından Almanya ge-
nelinde temsili örneklem yoluyla belirlenmiş 
1.083 Türk göçmen ile telefon aracılığıyla 
yapılan bir araştırmanın sonuçlarını değer-
lendiren Erdoğan (2014: 73), Almanlar için 
Almanya’daki Türklerin uyum noktasında 
büyük bir sorun teşkil ettiğinden bahsetmekte 
ve Almanlara göre Türkler uyuma adeta diren-
mektedirler.  Fakat Türklerin hangi davranış-
ları sergilediğinde ya da hangi sosyo-kültürel 
vb. kurallara uyduğunda uyumlu sayılacağı 
da açık değildir. İsimlerinin, yaşam biçimle-
rinin hatta dinlerinin değişmesinin mi beklen-
diği açık değildir. İşte bu belirsizlik, Türkler 
tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak hiç 
de hoş karşılanmayan “asimilasyon” kavra-
mını gündeme taşımaktadır. Türkler için ise 
entegrasyon sorun değildir. Türkler “entegre” 
olmayı yasalara, geleneklere uymak, otoriteyi 
kabullenmek ve yerli halkın sosyal yaşamın-
da sorun yaratmamak şeklinde algılamakta-
dır. “Türkler uyumu genel olarak, kendi kül-
türel değerlerini ve özellikle de anadil, din, 
anavatanla güçlü bir bağlantı gibi hususları 
terk etmeden yükümlülüklerini yerine getir-
mek ve yaşadıkları topluma saygılı olmak” 
şeklinde anlamaktadırlar. Bu kapsamda da 
elli yılı aşan göçmenlik sürecinde neredey-
se hiçbir toplumsal sorun yaratmamayı ye-

terli bir uyum unsuru olarak görmektedirler. 
Anadolu kültürünü yaşayan, Müslüman, ve 
Türkiye’yi çok seven ama aynı zamanda ya-
şadıkları vatanlarına da sadakat içinde olmayı 
entegrasyon için gerekli ve yeterli görenlerle, 
bunu gerekli ama yetersiz görenler çatışmak-
tadır (Erdoğan 2014: 73 - 74). 

Birsen Şahin (2010: 145 - 146) tarafından 
Almanya’da yaşayan Türklere yapılan araş-
tırmaya göre ise de Almanya’da yaşayan 
Türklerin entegrasyon kelimesinden anla-
dıkları; bulunulan ülkenin kurallarına göre 
yaşamak, içinde yaşanılan ülkenin dilini bil-
mek ve yaşanılan ülkede suç işlememektir. 
Almanya’daki Türklere göre ise Almanların 
entegrasyondan anladıkları; “Almanlar gibi 
yaşama beklentisi ya da kendi kültürünü unu-
tup Alman kültürüne uyum sağlama şeklin-
dedir”. Şahin’in (2010: 145 - 146) elde ettiği 
araştırma sonuçlarına göre ise katılımcıların 
bir kısmı “Almanların entegrasyondan ne an-
ladıklarını bilmediklerini söylemişlerdir. Ay-
rıca katılımcılar genellikle Almanların ken-
dilerini Alman toplumuna entegre olamamış 
olarak gördüklerini belirtmişlerdir”. 

Görülüyor ki, entegrasyon problemleri kap-
samında ortaya çıkan sorun alanları çok çeşit-
lidir. Ancak göçmen toplumun sosyo-kültürel 
boyutu dikkate alındığında ve yapılan araştır-
malar incelendiğinde en fazla öne çıkan sorun 
alanlarının başında, “dini tutum ve davranış-
lar, ibadetler, kültürel tutum ve davranışlar, 
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günlük ilişkilerde karşılaşılan ön yargılar, dil 
sorunu ve yabancı düşmanlığının” başı çektiği 
görülmektedir (Yavuz, 2013: 622). Almanya 
gibi çokkültürlü toplumlarda yapısal ve kül-
türel uyumun sağlanması çok yönlü ilişkileri 
barındıran karmaşık bir süreçtir. Ne yalnızca 
iş bölümü ne de yalnızca kurumların birbirle-
riyle ilişkilerinin uyumlu olması entegrasyon 
için yeterli bir ölçüt değildir. Çokkültürlü ve 
çok etnikli bir ortamda entegrasyonun sağla-
nabilmesi, toplumda yaşayan farklı etno-kül-
türel grupların ülkedeki her türlü imkândan 
eşit bir biçimde faydalanabilmesi ve etnik 
grupların arasında çatışmaya yol açabilecek 
unsurların yer almamasına bağlıdır (Toksöz, 
2006: 36’den Akt: Özmen, 2011: 397).

Kısaca entegrasyon, tek taraflı olmadığı gibi 
tek bir parametre ile ölçülebilecek ya da ge-
nellenebilecek bir olgu da değildir. Çok kül-
türlü toplumda, toplumun tüm taraflarının 
katılımı ve sorumluluğu çerçevesinde ger-
çekleşebilecek bir süreçtir. Entegrasyon sü-
recinde göçmen toplumun kültürü ile yaşam 
tarzının birlikte kabul görmesi ve hâkim top-
lum tarafından kültürel ve sosyal mesafenin 
asgariye indirilmesi önemlidir (Özmen, 2011: 
400). Almanya’nın 1970 yılına kadar yazılı 
olarak belirlenmemiş yabancılar politikası-
nı iki temel prensibe dayandıran M-Braun 
(1980: 23 - 24), yabancılar politikasının iş 

gücü politikası olarak anlamlandırıldığını ve 
Almanya’nın bir göç ülkesi olmadığını belir-
terek, işgücü pazarı ve ekonomik politikaya 
büyük önem vermekle birlikte ‘yabancı iş-
çileri topluma üye etmekten’ söz etmektedir 
(Akt: Turan, 1997: 25). M-Braun (1980: 23 
- 24), meselenin sosyal yanının daha sonra 
gündeme geldiğini 1973 kararından sonra ise 
‘İsteyen yabancıların ülkede kalmaları nor-
maldir, bunların topluma sosyal uyumları için 
çaba harcanacaktır’ denildiğini ifade etmek-
tedir (Akt: Turan, 1997: 25).

Sonuç olarak; entegrasyon süreci pek çok 
boyutla birlikte ele alınıp değerlendirilmesi 
gereken bir konudur. Uyum sürecinde hem 
göç eden toplumun hem de göç alan toplu-
mun bir takım sorumlulukları vardır. Göç 
eden toplum, içerisinde yaşadığı topluma 
kendi kültüründen kopmadan en iyi şekilde 
entegre olmaya çalışırken hâkim toplum da 
bu yolda gerekli zemini hazırlamalıdır. “Ken-
di toplumsal yapılarından ve sosyal değişme-
den kaynaklanan kuşaklar arası sürtüşmenin 
yanı sıra, sahip oldukları kültürel kimlik ile 
göç ettikleri medeniyetin kimliği arasındaki 
sürtüşmelerden doğan kültürler / uygarlıklar 
arası sürtüşme de göçmenlerin uyum süre-
cini şekillendirmektedir” (Kocabıyık, 2006: 
40’dan Akt: Yavuz, 2013: 616 - 617)
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DİLİN ENTEGRASYONA ETKİSİ

Almanya Federal Cumhuriyeti, Almancanın 
göçmenlere öğretilmesi konusunu entegras-
yon politikasının en önemli aşaması olarak 
görmektedir. Alman toplumu, kendi ulusları-
nı dillerine verdikleri önemle yarattıkları için 
Alman olmayanların Almanlaştırılmasının 
önündeki en büyük engeli de göçmenlerin 
geldikleri ülkenin dilini konuşmamalarına 
bağlamaktadır. Mevcut sorun, yabancılar ve 
göçmenlerin uyum sorunu değil, “dil ve kül-
tür farklılıkları” yüzünden doğrudan doğruya 
göçmenlerin problem olarak görülmesidir 
(Alacacıoğlu, 2009: 297 - 301’dan Akt: Adı-
güzel, 2011: 233).

Dil konusu Almanya’da yaşayan Türk göç-
menler ile Almanya devleti arasında çatış-
maların merkezi olmuştur. İlk kuşak Türk-
lerde Almanca bilenlerin oranı çok düşük-
ken Almanya’da doğup büyüyen ikinci 
kuşaktan itibaren durum tersine dönmüş ve 
Almanya’da doğup yetişen Türk göçmenler 
arasında Türkçe bilenlerin oranı azalmıştır. 
Her iki dilde de yetersiz olan üçüncü kuşak 
Türk göçmenler ise günlük hayatlarında yarı 
Türkçe yarı Almanca karışımı bir dille ileti-
şim kurmaktadırlar (Adıgüzel, 2011: 233). 
Çakır (2002 - 2003: 42 - 43) üçüncü kuşak 
gençlerin Türkçe ve Almanca karışımı bir dil 
kullanmalarını üç farklı nedene bağlamak-
tadır (Akt: Adıgüzel, 2011: 242). Bunlardan 
ilki, göçmen Türk gençlerinin her iki dile de 

yeterince hâkim olamamaları nedeniyle iki 
dili birleştirerek iletişim kurmaları, ikincisi 
iki dile de eş düzeyde sahip olan gençlerin dış 
etkenlere bağlı olarak konuşulan konu, ortam 
ve kişiye göre bir dilden diğerine geçmele-
ri, üçüncüsü ise düzenek değiştirme olarak 
adlandırılan ve gençlerin sistematik bir yapı 
içinde dili kullanmaları esnasında bir takım 
eksikliklerin ortaya çıktığını fark ederek di-
ğer dildeki becerisi ile bu eksikliği gidermeye 
yönelmesidir. Genellikle Türkçe konuşmakta 
zorlanan göçmen gençler tıkandıkları yerler-
de Almanca dilini kullanarak düzenek değiş-
tirme yönteminden istifade ederler (Adıgü-
zel, 2011: 242).

Almanya’da yaşayan Türkler Almanya’da 
yetişen üçüncü kuşak gençlere gerek aile 
içinde gerekse Türk kaynaklı Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından düzenlenen kurslarda 
Türkçe öğretmeye çalışmakta, devlet okul-
larında verilen Türkçe derslerinde de kurallı 
ve düzgün Türkçe öğretimi için girişimlerini 
sürdürmektedir. Alman Federal Cumhuriyeti 
ise entegrasyonu güçleştirdiği düşüncesiyle 
ana dili öğrenme girişimlerini olabildiğin-
ce yavaşlatmaya, göçmen Türklerin eğitim, 
din, sosyal çevre, aile gibi sosyal ve kültü-
rel yaşamlarının her alanında Almancayı tek 
dil olarak kullanmalarına yönelik politikalara 
devam etmektedir (Adıgüzel, 2011: 233). 

Üçüncü kuşak Türk göçmenlerin neredeyse 
büyük bir çoğunluğu hem Almancayı hem de 
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ana dilleri olan Türkçeyi iletişim ortamların-
da kullanmaktadır. Almanya’da yetişen Türk 
toplumsal yapısına bakıldığında çift dilli bir 
kuşağın yetişmekte olduğu ve bu kuşağın bü-
yük oranda Türk kültürüyle pek iç içe yaşa-
madığı görülmektedir (Adıgüzel, 2011: 240 
- 241).

DİN FAKTÖRÜNÜN ENTEGRASYONA 
ETKİSİ

Göçmen topluluklarda kültür, milliyet, din ve 
dil gibi unsurlar büyük önem arz etmekle bir-
likte bu unsurlar göçmen toplulukların en di-
rençli niteliklerindendir. Almanya’da yaşayan 
Türkler için de milliyet ve din yani Türklük 
ve İslam çok önemlidir. Yapılan araştırmalar 
da göstermektedir ki, yurtdışında yaşayan 
çoğu Türk için bu iki öge, Türkiye’de yaşa-
yanlardan daha çok öne çıkmaktadır (Aba-
dan-Unat, 2002: 68’dan Akt: Özmen, 2011: 
401). “Hatta yabancı toplumda yaşayan birey 
ve grupların yaşamlarında dinin öne çıkması-
nın zamanla etnisiteyi ikinci plana itebildiği 
iddia edilmektedir” (Gümüş, 1996: 248’den 
Akt: Özmen, 2011: 401). Bunun bir gösterge-
si olarak Türkler arasında etnik örgütlenme-
lerden ziyade dini örgütlenmelerin yaygınlığı 
gösterilebilmektedir. Göçmen toplulukların 
kimliği üzerinde belirleyici bir rol üstlenen 
din ve milliyet unsurları zamanla zayıflaya-
bilmektedir. Ancak Türk göçmenler için bu 
durum çok da söz konusu olmamaktadır çün-

kü Türkler etnik özelliklerine sıkı sıkıya bağ-
lıdır ve özelliklerini gittikleri her yere taşı-
yabilmektedirler (Toksöz, 2006: 40 - 41’den 
Akt: Özmen, 2011: 401).

Araştırmacıların üzerinde birleştiği bir di-
ğer nokta da Türk Topluluğunun temsilcisi 
olduğu kültürel değerler, İslam dini ve dün-
ya görüşüdür. Kültürel farklılıkların temeli 
göçmen Türk toplumunun dininde ve inanç 
sisteminde yatmaktadır. Başka bir deyişle 
topluluk Müslüman olduğu için dışlanmak-
tadır. Almanya’daki en büyük Müslüman 
grubu oluşturan Türkler, İslam-Batı çatışma-
sı nedeniyle saldırıların hedefi olmuştur. Bu 
görüşün taraftarları Türk topluluğu içinde 
de hayli yaygındır. Müslüman azınlıklar tüm 
Avrupa ülkelerinde dışlanmaktadır. Faslılar 
Fransa’da, Pakistanlılar İngiltere’de benzer 
tepkilere maruz kalmışlardır. Müslüman ül-
kelere ve bu ülke insanlarına Avrupa’da oldu-
ğu gibi Almanya’da da kuşku ile bakıldığı bir 
gerçektir (Turan, 1997: 79).

Dinin entegrasyona engel olduğu alanlar ge-
nellikle “yeme içme alışkanlıkları, kültürel 
etkinlikler, bayram ve dinî günlerle ilgili ri-
tüeller, dindar ailelerin çocuklarını okul ge-
zilerine, yüzme derslerine göndermek iste-
memeleri, anaokullarına gerekli önemi ver-
memeleri, spor derslerinde duş almalarında 
sakınca görmeleri” gibi konulardır (Özmen, 
2011: 402).



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart  – Kış Dönemi Sayı: 22 Yıl: 2019

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Number: 22 Year: 2019

ID:521 K:595
 (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)

14

Almanya’da yarım asırdan fazla bir yaşam 
deneyimine sahip olan Türk göçmenler, çok 
kültürlü bir entegrasyon politikasına sahip 
olan ülkede kültürel farklılıklar, toplumsal 
ve devletsel politikalar nedeniyle yerli halka 
karşı bir takım entegrasyon problemleri yaşa-
yabilmektedir. Göçmen toplumun dini hayat 
tarzı ve entegrasyonu arasındaki ilişki, dinsel 
algı ve tutumlarındaki farklılaşmaya ve diğer 
entegrasyon unsurlarının varlığı ile orantılı 
olarak yön bulmaktadır. Yani göçmen toplu-
mun entegrasyon düzeyi ve din-entegrasyon 
ilişkisi çoklu nedensellik kavramı ile belir-
lenmektedir (Özmen, 2011: 405).

Yakın tarihlere kadar içinde barındırdığı ya-
bancılara ve farklı etnik-kültürel gruplara 
karşı büyük sorunlar yaşayan Almanya dev-
letinde yabancılar konusundaki tartışmalar 
1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın bir-
leşmesiyle dramatik bir şekilde artmıştır. Tar-
tışmaların artık doğrudan saldırıya dönüştüğü 
ve yaygınlaştığı bu yeni dönemde Solingen 
ve Möln başta olmak üzere aralarında Türk 
göçmenlerin de bulunduğu ve çoğu ölüm-
lerle sonuçlanan şiddet olayları yaşanmıştır. 
1990’lı ve 2000’li yıllarda Türklere yönelik 
eleştiriler artık Müslümanlık üzerinden ya-
pılmaya ve İslamafobi kavramı tartışılmaya 
başlanmıştır. Almanya’da yaşayan Müslü-
man göçmenlerin neredeyse dörtte üçünü 
oluşturan Türkler, İslamafobinin en büyük 
hedefi haline gelmişlerdir (Erdoğan, 2014: 70 

- 71).  Her ne kadar İslam üzerinden Türklere 
yönelik saldırılar ya da olaylar durulmuş gibi 
görünse de Almanya’da İslama karşı çıkanlar 
ve bu dine mensup kişileri Almanya’da gör-
mek istemeyenler tekrar ayaklanarak çeşitli 
eylemler yapmaktadırlar. Bugün bunun en 
büyük örneği ve savunucusu olarak 2014 yı-
lında kurulan Dresden merkezli Pegida (Pat-
riotic Europeans Against the Islamization of 
the West) yani “Batının İslamlaşmasına Karşı 
Vatansever Avrupalılar” karşımıza çıkmakta-
dır. 

ALMANYA’NIN ULUSAL ENTEGRAS-
YON PLANI

H. Bauder (2008), 1 Ocak 2000 yılında Al-
man devleti tarafından kabul edilen Vatan-
daşlık yasası ve 2007 yılında kabul edilen 
Göç Yasası’nın Almanya’nın yeni entegras-
yon modelinin hukuksal yapı taşları olduğu-
nu belirtmektedir. 1998 yılında Almanya’da 
yapılan seçimlerde on altı yıllık CDU / CSU 
yönetimine son verecek olan Sosyal Demok-
rat / Yeşiller koalisyonunun iktidara gelmesi 
Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu ka-
bullenmesinde büyük bir rol oynamıştır. 12 
Temmuz 2000’de dönemin İç İşleri Bakanı 
Otto Schily, Almanya’nın ilk göç yasasının 
hazırlanması için bağımsız bir komisyon 
kurulması talimatını vermiştir (Akt: Çayla, 
2012: 156). Süßmuth (2001), Komisyon ra-
porunun Almanya’nın gerçekte yıllardan beri 
bir göç ülkesi olduğu ve hem ekonomik hem 
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de demografik sebepler dolayısıyla göçmen-
lere ihtiyacı olduğu kararına vardığını ifade 
etmektedir. Ayrıca rapor, Almanya’ya yöne-
lik nitelikli emek göçünün teşviki için planlı 
bir göç sisteminin kurulmasını önermekteydi. 
Göçmenlerin toplumla tam manasıyla bütün-
leşmesi ve ortaya çıkacak kültürel çeşitliliğe 
saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilmek-
teydi. Raporda, siyasal reform yapılarak eği-
tim, sosyal hizmetler, emek piyasası ve diğer 
alanlarda da özel önlemlerin alınması gerek-
tiği belirtilmekteydi (Akt: Çayla, 2012: 156). 
2002 baharında iki meclis tarafından da kabul 
edilen göç yasası usul yönünden Alman ana-
yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle Alman 
Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş-
tir. Federal Hükümet Başkanı Otto Schily’nin 
muhalefetle uzlaşması sonucu yasanın son 
hali Temmuz 2004’te kabul edilmiş ve 1 
Ocak 2005’te yasa yürürlüğe girmiştir (Çay-
la, 2012: 156). Şansölye Merkel tarafından 
2006 yılında gerçekleştirilen ilk entegrasyon 
zirvesi Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan 
Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in 
gözetiminde gerçekleştirilerek bu zirvede bir 
“Ulusal Entegrasyon Planı” hazırlanmasına 
karar verilmiştir (Çayla, 2012: 157 - 158).

Göçmenlere yönelik olarak oluşturulan En-
tegrasyon Planı on başlıktan oluşmakta ve 
planın içeriği; entegrasyon kurslarının iyileş-
tirilmesi, Almancayı öğrenmeye teşvik etmek 
ve dil öğreniminin küçük yaşlarda başlatıl-

ması, iyi bir öğrenim ve meslek eğitimine 
başlanması ile iş piyasasında iş bulma şans-
larının arttırılması, kadınların ve kızların ya-
şam koşullarının iyileştirerek eşit muamele-
nin sağlanması, entegrasyonu yerinde destek-
lemek, kültür ve entegrasyonun sağlanması, 
spor yolu ile entegrasyonun sağlanarak po-
tansiyellerin kullanılması ve iletişimin sağ-
lanması, medya ve entegrasyon, eşit katılım 
ve dünyaya açık olmak şeklindeydi (Ulusal 
Entegrasyon Planı, 2007: 4 - 5). 

Almanya, Ulusal Entegrasyon Planı’nın uy-
gulanmasında belediyelere özel bir önem 
atfetmektedir. Yerel bakımdan entegrasyonu 
desteklemek amacıyla federal, eyalet ve ye-
rel otoriteler düzeyinde temsilcilerle beraber 
göçmen kökenli birlik ve kuruluşlar ile dini 
vakıf temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir 
çalışma grubu oluşturulmuştur (Çayla, 2012: 
168). 

VERİLERİN ANALİZİ (ANKET SO-
NUÇLARI ve SONUÇLARIN DEĞER-
LENDİRİLMESİ) 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin 
Veriler

f %

Bay 360 56,2

Bayan 280 43,8

Toplam 640 100,0
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∗	 Almanya’nın Stuttgart eyaletinde gerçek-
leştirilen ve Türklere yönelik yapılan ankete 
640 kişi katılmıştır. Tablo 1’de de görüldüğü 

üzere 640 katılımcının % 56,2 ‘si (360 kişi) 
erkeklerden, % 43,8’i (280 kişi) ise bayanlar-
dan oluşmaktadır.  

Tablo 2. Katılımcıların Yaş Gruplarına İlişkin Veriler

f %

15-19 68 10,6

20-29 247 38,6

30-39 103 16,1

40-49 135 21,1

50-59 61 9,5

60 yaş ve üzeri 19 3,0

Toplam 633 98,9

Cevapsız 7 1,1

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların oransal büyüklüğüne bakıl-
dığında diğer yaş grupları içerisinde üçüncü 
kuşak gençlerin yüzdelik diliminin fazlalığı 
dikkat çekmektedir. Tablo 2’ye göre anket-
te 20 – 29 yaş arası gençler % 38,6’lık (247 
kişi) dilimle diğer yaş grupları arasında en bü-
yük yüzdelik dilimi oluşturmaktadır. Bunu % 
21,1’lik (135 kişi) dilimle 40 – 49 yaş grubu 
aralığı takip etmekte ardından % 16,1’lik (103 

kişi) dilimle 30 – 39 yaş grubu, % 10,6’lık 
(68 kişi) dilimle 15 – 19 arası yaş grubu, % 
9,5’lik (61 kişi) dilimle 50 – 59 yaş grubu 
ve % 3,0’lık (19 kişi) dilimle 60 yaş ve üze-
ri yaş grubu izlemektedir. 640 katılımcıdan 
% 1,1’lik (7 kişi) kısım ise katılımcıların yaş 
grubunu belirlemeye yönelik olarak yöneltilen 
soruyu cevaplamamıştır.  
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Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyine İlişkin Veriler

f %

Grundschule                   13 2,0

Hauptschule                96 15,0

Realschule                  81 12,7

Berufschule                61 9,5

TR’de ilköğretim okudum                      44 6,9

Gymnasium                61 9,5

Fachoberschule           29 4,5

TR’de lise okudum     50 7,8

Üniversite                     157 24,5

TR’de üniversite okudum       15 2,3

Master / Doktora 22 3,4

Okulu bıraktım                       3 0,5

Toplam 632 98,8

Cevapsız                              8 1,2

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların eğitim düzeyinin gösteril-
diği Tablo 3’te % 24,5’lik (157 kişi) dilimle 
en büyük yüzdeyi Üniversite grubu oluştur-
maktadır. Bunu % 15,0’lık (96 kişi) dilimle 
Hauptschule grubu (Temel okul 5–9 sınıf), % 
12,7’lik (81 kişi) dilimle Realschule (Ortao-
kul 5–10 sınıf) grubu takip etmektedir. Ka-
tılımcıların % 9,5’lik (61 kişi) dilimini hem 
Berufschule (Meslek Okulu 11–13 sınıf) hem 
de Gymnasium (Lise 5–13 sınıf) oluşturmak-
tadır. % 7,8’lik (50 kişi) dilimi Türkiye’de 

Lise okuyanlar, % 6,9’luk (44 kişi) dilimi 
Türkiye’de İlköğretim okuyanlar, % 4,5’lik 
(29 kişi) dilimi Fachoberschule (Meslek Li-
sesi) grubu, % 3,4’lük (22 kişi) dilimi Master 
/ Doktora grubu, % 2,3’lük (15 kişi) dilimi 
Türkiye’de üniversite okuyanlar, % 2,0’lık 
(13 kişi) dilimi Grundschule (ilkokul 1–4 sı-
nıf), % 1,2’lik (8 kişi) dilimi bu soruyu ya-
nıtsız bırakanlar ve % 0,5’lik (3 kişi) dilimi 
ise Okulu çeşitli nedenlerle tamamlayamayıp 
terk edenler oluşturmaktadır.  
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Tablo 4. Katılımcıların Medeni Durumuna İlişkin Veriler

f %

Evli 343 53,6

Dul 13 2,0

Bekâr 280 43,8

Parterimle birlikte yaşıyorum 3 0,5

Toplam 639 99,8

Cevapsız 1 0,2

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların medeni durumunun göste-
rildiği Tablo 4’te en büyük yüzdeyi % 53,6’lık 
(343 kişi) dilimle evliler ve % 43,8’lik (280 
kişi) dilimle bekârlar oluşturmaktadır. % 
2,0’lık (13 kişi) dilimi dul olanlar ve % 

0,5’lik (3 kişi) dilimi ise erkek veya kız arka-
daşıyla birlikte yaşayanlar temsil etmektedir. 
Katılımcıların medeni durumunun tespit edil-
mesi amacıyla yöneltilen bu soruyu % 0,2’lik 
(1 kişi) dilim yanıtlamamıştır. 

Tablo 5. Katılımcıların Gelir Düzeyine İlişkin Veriler

f %

50 – 500 181 28,3

501 – 1000 81 12,7

1001 – 2000 147 23,0

2001 – 3000 151 23,6

3001 – 4000 35 5,5

4001 ve üzeri 16 2,5

Toplam 611 95,5

Cevapsız 29 4,5

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 5’te katılımcıların gelir düzeyini gös-
teren veriler yer almaktadır. Tablo 5’e göre, 
katılımcıların % 28,3’ünü (181 kişi) 50 – 500 

Euro arasındaki gelir grubu oluşturmaktadır. 
Bunu % 23,6’lık (151 kişi) dilimle 2001 – 
3000 Euro arasındaki gelir grubu, % 23,0’lık 
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(147 kişi) dilimle 1001 – 2000 arasındaki ge-
lir grubu, % 12,7’lik (81 kişi) dilimle 501 – 
1000 Euro arasındaki gelir grubu, % 5,5’lik ( 
35 kişi) dilimle 3001 – 4000 Euro arasındaki 

gelir grubu ve % 2,5’lik (16 kişi) dilimle 4001 
Euro ve üzeri maaş alan gelir grubu oluştur-
maktadır. Katılımcılardan % 4,5’lik (29 kişi) 
dilim ise bu soruyu boş bırakmıştır.  

Tablo 6. Katılımcıların Mesleki Durumuna İlişkin Veriler

f %

İşveren – İşadamı 25 3,9

Memur 38 5,9

Çalışan / İşçi 259 40,5

İşsiz 24 3,8

Öğrenci 196 30,6

Serbest 13 2,0

Emekli 21 3,3

Ev Hanımı 42 6,6

Yönetici 12 1,9

Total 630 98,4

Cevapsız 10 1,6

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların mesleki durumunun göste-
rildiği Tablo 6’da  % 40,5’lik (259 kişi) di-
limle en büyük yüzdeyi Çalışan / İşçi grubu 
oluşturmaktadır. Bunu % 30,6’lık (196 kişi) 
dilimle Öğrenciler, % 6,6’lık (42 kişi) dilim-
le Ev Hanımları, % 5,9’luk (38 kişi) dilimle 
Memurlar, % 3,9 (25 kişi) ile İşveren – İşa-

damı grubu, % 3,8 (24 kişi) ile İşsizler, % 
3,3 (21 kişi) ile Emekliler, % 2,0 (13 kişi) ile 
Serbest çalışanlar, % 1,9 (12 kişi) ile Yöneti-
ciler takip etmektedir. Katılımcıların mesleki 
durumlarını öğrenmek amacıyla yöneltilen 
bu soruya % 1,6’lık (10 kişi) dilim cevap ver-
memiştir.  
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Tablo 7. Katılımcıların Doğum Yerine İlişkin Veriler

f %

Türkiye 303 47,3

Almanya 329 51,4

Diğer 3 0,5

Toplam 635 99,2

Cevapsız 5 0,8

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 7’de de görüldüğü üzere katılımcıla-
rın % 51,4’ü (329 kişi) Almanya’da dünyaya 
gelmiştir. % 47,3’lük (303 kişi) dilimde yer 
alan katılımcılar ise Türkiye’de doğmuş ve 
çeşitli sebeplerle Almanya’ya yerleşmişlerdir. 
% 0,5’lik (3 kişi) dilimde yer alan katılımcı-
lar Almanya ve Türkiye dışındaki bir ülkede 

dünyaya gelmiş ve % 0,8’lik (5 kişi) dilimde 

yer alan katılımcılar ise bu soruyu boş bırak-

mıştır. Katılımcıların % 0,5’i (3 kişi) “diğer” 

seçeneğini işaretlemiş ve katılımcılardan 1’i 

bu seçeneğe “Fransa”, 1’i “Avustralya” ve bir 

diğeri “Bulgaristan” yazmıştır. 

Tablo 8. Katılımcıların Uyruğuna İlişkin Veriler

f %

TC 359 56,1

Alman Vatandaşı 242 37,8

Çifte Vatandaş 30 4,7

Diğer 1 0,2

Toplam 632 98,8

Cevapsız 8 1,2

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların yarısından fazlası 
Almanya’da dünyaya gelmiş olmasına rağ-
men katılımcıların % 56,1’lik (359 kişi) di-
limini Türk vatandaşları oluşturmaktadır. % 

37,8’i (242 kişi) Alman vatandaşlığını se-
çerken çifte vatandaşların oranı % 4,7 (30 
kişi)’dir. % 0,2’lik (1 kişi) dilimde yer alan 
katılımcılar başka bir uyruğa sahipken % 
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1,2’lik (8 kişi) dilimde yer alan katılımcılar 
bu soruyu yanıtlamamışlardır. Katılımcılar-
dan % 0,2’si (1 kişi) “diğer” seçeneğini işaret-
lemiş ve bu seçeneğe “Avustralya” yazmıştır. 
Elde edilen veriler çerçevesinde katılımcıla-
rın büyük bir çoğunluğunun (bkz: Tablo 7) 

Almanya’da doğmuş olmasına rağmen kendi 
uyruklarını tercih ederek Türk vatandaşlığını 
bırakmamış olması katılımcıların anavatanla-
rına olan bağlılığın bir göstergesi olarak yo-
rumlanabilir.  

Tablo 9. Katılımcıların Almanya’daki İkamet Sürelerine İlişkin Veriler

f %

Almanya’da doğdum 311 48,6

0-12 ay 8 1,2

1-5 yıl 19 3,0

6-15 yıl 45 7,0

16-30 yıl 124 19,4

31-40 yıl 86 13,4

40 yıl ve üzeri 40 6,2

Toplam 633 98,9

Cevapsız 7 1,1

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 10’da katılımcıların Almanya’da 
kalış sürelerinin verileri yer almaktadır. Tab-
loda yer alan değerlere göre katılımcıların 
% 48,6’sı (311 kişi) Almanya’da doğmuş-
tur. % 19,4’ü (124 kişi) 16 – 30 yıl arası 
Almanya’da ikamet ederken 31 – 40 yıl arası 
ikamet edenlerin oranı % 13,4 (86 kişi)’dür. 

Bu soruya katılımcıların % 1,1’i (7 kişi) yanıt 
vermemiştir. Ulaşılan katılımcıların Alman-
ya’daki ikamet süreleri dikkate alındığında 
Almanya’da yaşayan Türklerin kimlik ve ai-
diyet duygularının belirlenmesine yönelik bir 
zaman diliminin varlığından söz edilebilir. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart  – Kış Dönemi Sayı: 22 Yıl: 2019

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Number: 22 Year: 2019

ID:521 K:595
 (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)

22

Tablo 10. Katılımcıların Aidiyet Duygularına İlişkin Veriler

f %

Türk 461 72,0

Alman 17 2,7

Her ikisi de 133 20,8

Türk asıllı Alman 21 3,3

Fikrim Yok 3 0,5

Diğer 1 0,2

Toplam 636 99,4

Cevapsız 4 0,6

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 10’da katılımcıların aidiyet duygu-
larına ilişkin veriler yer almaktadır. Tabloya 
göre katılımcıların % 72,0’ı (461 kişi) ken-
dini Türk olarak tanımlarken % 20,8’lik (133 
kişi) kısmı kendini hem Alman hem de Türk 
olarak görmektedir. Katılımcıların % 3,3’ü 
(21 kişi) kendini Türk asıllı Alman olarak ifa-
de ederken yalnızca % 2,7’si (17 kişi) kendi-
sini Alman toplumuna yakın hissetmektedir. 
Katılımcıların aidiyet duygularının belirlen-
mesi amacıyla yöneltilen soruya % 0,6’lık (4 
kişi) dilimde yer alan katılımcılar cevap ver-

memiştir. Katılımcıların doğum yeri (Tablo 
7) ve ikamet süreleri (Tablo 9) dikkate alın-
dığında katılımcıların neredeyse dörtte üçlük 
kısmının kendini Türk hissetmesi nedeniyle 
onların hala Türkiye’ye bağlı oldukları ve 
Türklük duygularını yitirmedikleri söyleni-
lebilir. Ayrıca katılımcıların her ne kadar % 
37,8’i (242 kişi) Alman vatandaşlığını (Bakı-
nız: Tablo 8) seçmiş olsa da yalnızca % 2,7’si 
(17 kişi) kendini Alman toplumuna ait hisset-
mektedir.  
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Tablo 11. Katılımcıların Dini Aidiyet Duygularına İlişkin Veriler

f %

Müslüman 609 95,2

Hıristiyan 2 0,3

Dini inancım yok 11 1,7

Diğer 7 1,1

Total 629 98,3

Cevapsız 11 1,7

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların dini aidiyet duygularının 
belirlenmesine yönelik olarak elde edilen ve-
riler Tablo 11’de yer almaktadır. Buna göre 
katılımcıların % 95,2’si (609 kişi) kendini 
Müslüman olarak tanımlamaktadır. % 1,7’lik 
(11 kişi) dilimde yer alan katılımcılar herhan-
gi bir dini inanca sahip olmadıklarını ifade 
ederken katılımcıların % 0,3’ü (2 kişi) ken-
dini Hıristiyan olarak tanımlamaktadır. Ka-

tılımcıların % 1,7’si (11 kişi) bu soruyu boş 
bırakırken, % 1,7’si (11 kişi) “diğer” seçene-
ğini işaretleyerek bu seçeneğe 8 kişi “Alevi” 
yazmış 3 kişi ise yalnızca seçeneği işaretleyip 
yazı kısmını boş bırakmıştır. Elde edilen veri-
ler kapsamında Almanya’da yaşayan Türkle-
rin neredeyse tamamının kendini Müslüman 
olarak gördüğü söylenebilir.  

Tablo 12. Katılımcıların Almanya’yı Vatan Olarak Görüp Görmediklerine İlişkin Veriler

f %

Evet 168 26,2

Hayır 243 38,0

Kısmen 214 33,4

Fikrim Yok 7 1,1

Toplam 632 98,8

Cevapsız 8 1,2

Toplam 640 100,0
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∗	 Katılımcıların Almanya’yı bir vatan ola-
rak benimseyip benimsemediklerine ilişkin 
veriler Tablo 12’de yer almaktadır. Verile-
re göre, katılımcıların % 38,0’ı (243 kişi) 
Almanya’yı vatan olarak görmediklerini be-
lirtirken % 33,4’ü (214 kişi) Almanya’yı kıs-
men vatan olarak benimsediklerini, % 26,2’si 
(168 kişi) ise Almanya’yı vatan olarak değer-
lendirdiklerini belirtmiştir. Katılımcıların % 
1,2’si (8 kişi) ise soruyu yanıtlamamıştır. Her 

ne kadar katılımcıların % 38,0’ı Almanya’yı 
vatan olarak görmediklerini belirtseler de 
“Evet” ve “Kısmen” yanıtları birbirine yakın 
olduğundan birlikte düşünülebilir. Bu doğrul-
tuda katılımcıların yarısından biraz fazlası-
nın Almanya’yı vatan olarak değerlendirdiği 
söylenilebilir.  Ancak yanıtlar tek tek değer-
lendirildiğinde Almanya’yı vatan olarak gör-
meyenlerin oranı da az değildir.  

Tablo 13. Katılımcıların Türkiye’de Yaşama veya Çalışma İsteklerine İlişkin Düşünceleri

f %

Evet 420 65,6

Hayır 125 19,5

Fikrim Yok 89 13,9

Toplam 634 99,1

Cevapsız 6 0,9

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların Türkiye’de yaşama ya da 
çalışma isteğinin belirlenmesi amacıyla yö-
neltilen soruya katılımcıların verdiği yanıtlar 
Tablo 13’de yer almaktadır. Verilere göre; ka-
tılımcıların % 65,6’sı (420 kişi) Türkiye’de 
yaşamak ya da çalışmak istediklerini ifade 
ederken % 19,5’i (125 kişi) böyle bir düşün-
ceye sahip olmadıklarını belirtmektedir. Ka-
tılımcıların % 13,9’u (89 kişi) soruya ilişkin 

herhangi bir fikirlerinin olmadığını kaydeder-
ken % 0,9’u (6 kişi) da bu soruyu boş bıraka-
rak yanıtlamamıştır. Bu çerçevede katılımcı-
lar her ne kadar doğrudan veya dolaylı olarak 
Almanya’yı vatan olarak benimsediklerini 
(Bakınız: Tablo 12) söyleseler de katılımcı-
ların yarısından fazlasının hala Türkiye’de 
yaşamak ya da çalışmak istediğini söylemek 
mümkündür denilebilir.
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Tablo 14. Katılımcıların Almanya’da Kalma İsteklerine İlişkin Düşünceleri

f %

Sürekli kalmak istiyorum 129 20,2

Belli bir süre sonra dönmek istiyorum 180 28,1

Emekli olduktan sonra dönmek istiyorum 68 10,6

Hemen dönmek istiyorum 37 5,8

Başka bir ülkede yaşamak istiyorum 22 3,4

Kararsızım 134 20,9

Fikrim Yok 67 10,5

Toplam 637 99,5

Cevapsız 3 0,5

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların Almanya’da sürekli yaşa-
mak isteyip istemediklerine ilişkin görüşle-
rin belirlenmesine yönelik olarak yöneltilen 
soruya katılımcıların verdiği yanıtlar Tablo 
14’de yer almaktadır. Buna göre; katılımcı-
ların % 28,1’i (180 kişi) belli bir süre sonra 
Almanya’dan Türkiye’ye dönmek istedikleri-
ni belirtmektedir. Katılımcıların % 20,9’u (134 
kişi) Almanya’da yaşama ya da Türkiye’ye 
dönme konusunda kararsız kaldıklarını be-
lirtirken % 20,2’si (129 kişi) sürekli kalmak 
istediğini, % 10,6’sı (68 kişi) emekli olduktan 
sonra Türkiye’ye dönmek istediğini, % 10,5’i 

(67 kişi) bu konuda fikri olmadığını, % 5,8’i 
(37 kişi) hemen Türkiye’ye dönmek istedi-
ğini, % 3,4’ü (22 kişi) Türkiye ve Almanya 
dışında başka bir ülkede yaşamak istediğini 
belirtmektedir. 

Katılımcıların 0,5’i (3 kişi) ise bu soruyu boş 
bırakmıştır. Katılımcılar her ne kadar doğ-
rudan ya da dolaylı bir şekilde Almanya’yı 
vatan olarak gördüklerini (bakınız: Tablo 12) 
belirtseler de katılımcıların neredeyse yarı-
sının bir şekilde Türkiye’ye dönmek istediği 
söylenilebilir. 
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Tablo 15. Katılımcıların Alman Toplumunu Yeterince Tanıyıp Tanımadığına İlişkin Dü-
şünceleri

f %

Evet 415 64,8

Hayır 74 11,6

Kısmen 145 22,7

Fikrim Yok 5 0,8

Toplam 639 99,8
Cevapsız 1 0,2
Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 15’te ankete katılanların Alman 
vatandaşlarını yeterince tanıyıp tanımadığı 
sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar yer 
almaktadır. Tabloya göre; katılımcıların % 
64,8’i (415 kişi) Alman vatandaşlarını “ye-
terince tanıdığını” belirtmekte, % 22,7’si 
(145 kişi) Alman vatandaşlarını “kısmen” 

tanıdığını ifade etmektedir. Katılımcıların % 
11,6’sı (74 kişi) Alman vatandaşlarını “tanı-
madığını” söylerken bu soruyu katılımcıların 
% 0,2’si (1 kişi) yanıtlamamıştır. Bu veriler 
ışığında katılımcıların yarısından fazlasının 
Alman toplumunu yeterince tanıdığını dü-
şündüğü söylenilebilir.  

Tablo 16. Katılımcıların Alman Vatandaşlarıyla Uyum İçerisinde Yaşayıp Yaşamadığına 
İlişkin Düşünceleri

f %

Evet 354 55,3

Hayır 91 14,2

Kısmen 181 28,3

Fikrim Yok 12 1,9

Toplam 638 99,7
Cevapsız 2 0,3
Toplam 640 100,0
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∗	 Katılımcıların Alman vatandaşlarıyla 
uyum içerisinde yaşayıp yaşamadığına ilişkin 
görüşlerin tespit edildiği veriler Tablo 16’da 
yer almaktadır. Katılımcıların % 55,3’ü (354 
kişi) Alman toplumuyla uyum içerisinde ya-
şadığını belirtirken % 28,3’lük (181 kişi) bir 
dilimde yer alan katılımcılar Alman vatandaş-
larıyla “Kısmen” uyum içerisinde yaşadığını 
ifade etmektedir. Bunun yanında katılımcıla-

rın % 14,2’si (91 kişi) Alman vatandaşlarıyla 
uyum içerisinde yaşadığını düşünmediğini 
söylerken % 0,3’ü (2 kişi) bu soruyu boş bı-
rakmıştır. Bu veriler neticesinde “Kısmen” 
yanıtı “Evet” yanıtıyla birlikte değerlendiril-
diğinde katılımcıların neredeyse dörtte üçü-
nün Alman vatandaşlarıyla uyum içerisinde 
yaşadığını söylemek mümkündür.  

Tablo 17. Katılımcıların Almanya ve Alman Vatandaşlarının Geneli Hakkında Nasıl Bir 
Tutuma Sahip Olduğuna İlişkin Düşünceleri

f %

Olumlu 262 40,9

Olumsuz 85 13,3

Ne olumlu ne olumsuz 249 38,9

Fikrim Yok 35 5,5

Toplam 631 98,6
Cevapsız 9 1,4
Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 17’de katılımcıların Almanya ve Al-
man vatandaşlarının geneli hakkında nasıl bir 
tutuma sahip olduğuna ilişkin düşüncelerinin 
tespit edilmeye çalışıldığı soruya katılımcı-
ların verdiği yanıtlar yer almaktadır. Tablo-
ya göre; katılımcıların % 40,9’u (262 kişi) 
Almanya ve Alman vatandaşlarının geneli 
hakkında olumlu bir tutuma sahip olduğunu 
ifade ederken % 38,9’u (249 kişi) Almanya 
ve Alman vatandaşlarının geneli hakkında ne 
olumlu ne de olumsuz bir tutuma sahip oldu-

ğunu belirtmektedir. Katılımcıların % 13,3’ü 
(85 kişi)  Almanya ve Alman vatandaşlarının 
geneli hakkında olumsuz bir tutuma sahip ol-
duğunu ifade etmekte ve % 1,4’ü (9 kişi) ise 
bu soruyu yanıtsız bırakmaktadır. Bu bulgular 
çerçevesinde kültürlerarası diyalog açısından 
Türk toplumu cephesinde Alman toplumuna 
karşı (Almanca dil bilme düzeyi hariç) bir 
iletişim isteksizliği yaşandığını söylemenin 
mümkün olmadığı belirtilebilir.  
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Tablo 18. Katılımcıların Farklı Kültürlerin Almanya’da Bir Arada Rahatça Yaşayıp Ya-
şamadığına İlişkin Görüşleri

f %

Evet 283 44,2

Hayır 95 14,8

Kısmen 240 37,5

Fikrim Yok 10 1,6

Toplam 628 98,1

Cevapsız 12 1,9

Toplam 640 100,0

∗	 Farklı kültürlerin Almanya’da bir ara-
da rahatça yaşayıp yaşamadığına ilişkin 
görüşlerin tespit edilmeye çalışıldığı soru-
da katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 
18’de gösterilmektedir. Buna göre; katılım-
cıların % 44,2’si (283 kişi) farklı kültürle-
rin Almanya’da bir arada rahatça yaşadığına 
inandığını belirtmekte, % 37,5’i (240 kişi) 
ise farklı kültürlerin Almanya’da bir arada 
rahatça yaşadığına “kısmen” inandığını ifade 
etmektedir. Katılımcıların % 14,8’i (95 kişi) 

farklı kültürlerin Almanya’da bir arada rahat-
ça yaşadığına inanmadığını kaydederken % 
1,9’luk (12 kişi) dilimde yer alan katılımcılar 
bu soruyu boş bırakmıştır. Elde edilen bulgu-
lar ışığında katılımcıların neredeyse yarıya 
yakını Almanya’da farklı kültürden insanla-
rın bir arada rahatça yaşayabildiğini, % 37,5’i 
ise farklı kültürden insanların kimi zaman bir 
arada rahatça yaşayabildiğini kimi zaman ise 
çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldığını 
düşündüğü söylenebilir.
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Tablo 19. Katılımcıların Almanya’da Kendi Kültürlerini Rahatça Yaşayıp Yaşamadıkla-
rına Dair Görüşleri

f %

Evet 367 57,3

Hayır 77 12,0

Kısmen 189 29,5

Fikrim Yok 2 0,3

Toplam 635 99,2

Cevapsız 5 0,8

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 19’da Almanya’da Türk kültürünün 
rahatça yaşanıp yaşanmadığı sorusuna katı-
lımcıların verdiği cevaplar yer almaktadır. 
Tabloya göre; katılımcıların % 57,3’ü (367 
kişi) Almanya’da Türk kültürünü rahatça ya-
şadıklarını ifade etmekte, % 29,5’i (189 kişi) 
ise Türk kültürünü Almanya’da “kısmen” ra-
hatça yaşadıklarını söylemektedir. 

Katılımcıların % 12,0’ı (77 kişi) kendi kül-
türlerini Almanya’da rahatça yaşayamadıkla-
rını kaydederken, % 0,8’i (5 kişi) bu soruyu 
yanıtsız bırakmıştır. Bu çerçevede katılımcı-
ların yarısından fazlasının Almanya’da Türk 
kültürünün rahatça yaşandığını düşündüğü, 
% 29,5’inin ise Türk kültürünün Almanya’da 
kimi zaman rahatça yaşandığını kimi zaman 
ise çeşitli problemlerle karşı karşıya kalındı-
ğını düşündüğü söylenebilir.  
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Tablo 20. Katılımcıların Yaşadıkları Ülkede Uyruğundan Dolayı Farklı Bir Uygula-
mayla Karşılaşıp Karşılaşmadığına, Dışlandığını Hissedip Hissetmediğine ve Kendisini 

Almanya’da 3. Sınıf Vatandaş Olarak Görüp Görmediğine İlişkin Görüşleri

f %

Evet 98 15,3

Sık sık 42 6,6

Ara sıra 368 57,5

Hayır 118 18,4

Fikrim Yok 12 1,9

Toplam 638 99,7

Cevapsız 2 0,3

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların yaşadıkları ülkede Türk 
olmalarından dolayı farklı bir uygulamayla 
karşılaşıp karşılaşmadığı, uyruğundan dolayı 
dışlanıp dışlanmadığı ve kendilerini 3. sınıf 
vatandaş olarak görüp görmediklerine iliş-
kin soruya verilen cevaplar Tablo 20’de yer 
almaktadır. Tabloya göre; katılımcıların % 
57,5’i (368 kişi) bazen / ara sıra bu tür uy-
gulamalar ve hissiyatlarla karşıya kaldıkla-
rını, % 18,4’ü (118 kişi) böyle uygulamalar 
ve hissiyatlarla karşı karşıya kalmadıklarını, 
% 15,3’ü (98 kişi) uyruğundan dolayı farklı 
bir uygulamayla karşılaştığını, dışlandığını 
ve kendini 3. sınıf vatandaş olarak gördüğü-
nü, % 6,6’sı (42 kişi) ise bu tür uygulamalar 
ve hissiyatlarla sık sık karşılaştıklarını ifade 
etmektedir. Katılımcıların % 0,3’ü (2 kişi) 
ise bu soruyu yanıtlamamıştır. Elde edilen 
veriler çerçevesinde “Sık Sık” ve “Ara Sıra” 

cevap kategorisi “Evet” cevap kategorisiyle 
birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların 
% 79,4’ünün (508 kişi) Almanya’da Türk 
olmalarından dolayı farklı uygulamalarla 
karşılaştıklarını, dışlandıklarını hissettikle-
rini ve kendilerini 3. sınıf vatandaş olarak 
gördüklerini söylemek mümkündür. Ancak 
Tablo 20’den elde edilen verilerin sonucuna 
karşın Tablo 17’de katılımcıların Almanya ve 
Alman vatandaşlarının geneli hakkındaki dü-
şüncelerinin tespit edildiği soruda katılımcı-
ların %40,9’unun (262 kişi) Alman vatandaş-
ları hakkında olumlu düşünceye sahip olması 
ve % 38,9’unun (249 kişi) ise ne olumlu ne de 
olumsuz bir düşünceye sahip olması şaşırtıcı 
görünmektedir. Bu durumda Türk milletinin 
kendisine yapılan olumsuz uygulamalara ve 
hissiyatlara karşın ırkçılık yapmadığı ve fark-
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lı uyruktan insanlara kin beslemediği sonucu-
na ulaşılabileceği söylenebilir. 

Tablo 21. Katılımcıların Arkadaş Ortamlarında Hangi Uyruktan İnsanların Daha Fazla 
Olduğuna İlişkin Cevaplar

f %

Türkler 431 67,3

Almanlar 17 2,7

Her ikisi de 184 28,8

Diğer 6 0,9

Toplam 638 99,7

Cevapsız 2 0,3

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların arkadaş ortamlarında han-
gi uyruktan insanların bulunduğunun tespit 
edilmesine ilişkin katılımcılara yöneltilen 
soruda katılımcıların soruya verdiği cevaplar 
Tablo 21’de yer almaktadır. Buna göre; ka-
tılımcıların % 67,3’ünün (431 kişi) arkadaş 
ortamlarında daha fazla Türkler, % 28,8’inin 
(184 kişi) arkadaş ortamlarında hem Alman-
lar hem Türkler, % 2,7’sinin (17 kişi) arkadaş 
ortamlarında da daha fazla Almanlar bulun-
maktadır.  Katılımcıların % 0,9’u (6 kişi) di-
ğer seçeneğini işaretlemiş, % 0,3’ü (2 kişi) bu 
soruyu boş bırakmıştır. Diğer seçeneğini işa-

retleyen katılımcılardan 1’i “diğer” seçene-
ğine “Arnavut”, 2’si “İtalyan” ve 3’ü “Kürt” 
yazmıştır. Bu durumda katılımcıların yarı-
sından fazlasının arkadaş ortamlarında daha 
fazla Türklerin olduğunu ve genellikle Türk 
vatandaşların yine Türk vatandaşlarıyla vakit 
geçirdiğini söylemek mümkündür. Bu durum 
bir yandan Türk vatandaşları arasındaki iliş-
kiyi güçlendirip bağı kuvvetlendirirken diğer 
yandan kültürlerarası iletişim ve entegrasyon 
anlamında olumsuz bir sonuç olarak değer-
lendirilebilir.  
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Tablo 22. Katılımcıların Göçmen Olarak Yaşamanın Zorluklarına İlişkin Düşünceleri

f %

Almanca Konuşamamak ya da Yetersiz Konuşmak 277 17,2

Kültürel Değerlerimin Anlaşılmaması ve Yadırganması 294 18,3

Sosyal Yaşam Olanaklarından Yararlanamamak 101 6,3

Ülkeden Uzakta Yaşamak ve Vatana Özlem Duymak 346 21,5

Almanya’nın Bürokratik Sistemine Yabancı Olmak 122 7,6

Göçmen Hakları Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olmamak 169 10,5

Yabancı Olarak Dışlanmak, Ayrımcılık 285 17,7

Diğer 15 0,9

Toplam 1609 100,0

∗	 Göçmen olarak Almanya’da yaşamanın 
zorluklarının tespitine yönelik olarak so-
rulan soruya katılımcıların verdiği cevap-
lar Tablo 22’de yer almaktadır. Ankette 640 
katılımcı olmasına rağmen, bu soruda, 640 
katılımcının birden fazla nedeni (şıkkı) işa-
retleyebiliyor olması dolayısıyla, katılımcı 
sayısı cevabı 1609’a ulaşmıştır. Bu sorunun 
yüzdelik dilimleri 1609 rakamı esas alınarak 
hesaplanmıştır.  Tabloya göre; katılımcıların 
% 21,5’i (346 cevap) Almanya’da yaşamanın 
zorluklarının, ülkeden uzakta yaşamak ve va-
tana özlem duymak olduğunu, %  18,3’ü (294 
cevap) kültürel değerlerin anlaşılmaması ve 
yadırganması olduğunu, % 17,7’si (285 ce-
vap) yabancı olarak dışlanmak ve ayrımcılığa 
maruz kalmak olduğunu, % 17,7’si (277 ce-
vap) Almanca konuşamamanın ya da yetersiz 
konuşmanın olduğunu, % 10,5’i (169 cevap) 

göçmen hakları konusunda yeterli bilgiye 
sahip olunmaması olduğunu, % 7,6’sı (122 
cevap) Almanya’nın bürokratik sistemine ya-
bancı olmak olduğunu, % 6,3’ü (101 cevap) 
sosyal yaşam olanaklarından yararlanama-
mak olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların % 
0,9’u (15 cevap) “diğer” seçeneğini işaret-
lemiştir. Katılımcıların “diğer” seçeneğine 
yazdığı cevaplardan 7’si “dini değerlerimin 
anlaşılmaması / dinime saygı duyulmama-
sı”, 1’i “iki toplumun birbirini tanımaması”, 
3’ü “Türkiye’de Almancı olarak adlandırıl-
mak”, 1’i “çocuk yetiştirmek” ve 3’ü mağa-
za ve dükkânların erken saatte kapatılması” 
olarak anket kodlama cetveline geçirilmiştir. 
Bu bulgular kapsamında göçmen Türklerin 
ana vatandan uzakta olması ve vatana özlem 
duyması, kültürel değerlerinin anlaşılmaması 
veya yadırganması, yabancı olarak dışlanmak 
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ve ayrımcılığa maruz kalmak ile Almancayı 
yeterli düzeyde konuşamamak göçmenlerin 
Almanya’da yaşadığı en önemli zorluklar 
olarak belirtilebilir. Bu bağlamda “kültürel 
değerlerin anlaşılmaması veya yadırganması” 
ile “yabancı olarak dışlanmak ve ayrımcılığa 
maruz kalmak” cevaplarından yola çıkılarak 
Türklerin hala Almanya’da ırkçılığa maruz 
kaldığı ve Türklerle bir arada yaşamanın iç-
selleştirilemediği sonucuna varılabileceği 

söylenebilir. Diğer yandan Almancanın ye-
terli düzeyde konuşulamamasına, Türk toplu-
munun çoğunlukla birbiriyle iletişim kurması 
ve Türkçe konuşması neden olarak gösterile-
bilir. Bu durum Türkçenin unutulmaması açı-
sından iyi bir gelişme olarak görülebilirken 
diğer yandan Türklerin Almanya ve Alman 
toplumuyla entegrasyonu açısından olumsuz 
bir durum olarak da değerlendirilebilir. 

Tablo 23. Katılımcıların Almanya’da Yaşadığı ya da Yaşamakta Olduğu En Önemli So-
runlara İlişkin Cevapları

f %

İşsizlik                                         107 6,5

Dil Sorunu                                   151 9,1

Çifte Vatandaşlık Sorunu            188 11,4

Kuşak Çatışması                           103 6,2

Yabancı Düşmanlığı                   253 15,3

Sosyal Güvenlik                                       19 1,2

Almanların Önyargıları              344 20,8

Uyuşturucu / Alkol                     102 6,2

Aile Parçalanması                        140 8,5

Vize İşlemleri  / Konsolosluk       98 5,9

Türklerle Dayanışma Eksikliği     141 8,5

Diğer                                             5 0,3

Toplam 1651 100,0

∗	 Tablo 23’te katılımcıların Almanya’da 
yaşadığı ya da yaşamakta olduğu en önem-
li sorunlara ilişkin cevaplar yer almaktadır. 
Ankete katılan katılımcı sayısı 640 olmasına 

rağmen bu soruda katılımcıların birden fazla 
sorun (şık) işaretleyebiliyor olması dolayı-
sıyla katılımcı sayısı cevabı 1651’e çıkmış 
ve elde edilen yüzdelik dilimler 1651 değe-
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ri üzerinden oluşturulmuştur.  Tabloya göre; 
Almanya’da göçmenlerin yaşadığı ya da 
yaşamakta olduğu en önemli sorunlara iliş-
kin katılımcıların % 20,8’i (344 cevap) Al-
manların önyargıları, % 15,3’ü (253 cevap) 
yabancı düşmanlığı, % 11,4’ü (188 cevap) 
çifte vatandaşlık sorunu, % 9,1’i (151 cevap) 
dil sorunu, % 8,5’i (141 cevap) Türklerle da-
yanışma eksikliği, % 8,5’i (140 cevap) aile 
parçalanması, % 6,5’i (107 cevap) işsizlik, % 
6,2’si (103 cevap) kuşak çatışması, % 6,2’si 
(102 cevap) uyuşturucu / alkol, % 5,9’u (98 
cevap) vize işlemleri / konsolosluk, % 1,2’si 
(19 cevap) sosyal güvenlik, % 0,3’ü (5 cevap) 

“diğer” cevabını işaretlemiştir. Katılımcıların 
“diğer” seçeneğine yazdığı cevaplardan 4’ü 
“başörtü” ve 1’i “sağlık sektörü” olarak anket 
kodlama cetveline geçirilmiştir. Elde edilen 
veriler ışığında katılımcıların, göçmenlerin 
en önemli sorunlarından Alman toplumunun 
önyargılarına maruz kalmak, yabancı düş-
manlığı ve çifte vatandaşlık sorununun başı 
çektiğini düşündükleri söylenilebilir. Bu du-
rumda Almanya’da yaşayan Türk toplumu-
nun, Alman toplumunun kendilerine karşı 
hala ırkçılık duygusu beslediğini düşündüğü 
sonucu çıkartılabilir.  

Tablo 24. Katılımcıların Almanya’ya Uyum Sağlayıp Sağlamadıklarına İlişkin Görüşleri

f %

Evet 435 68,0

Hayır 61 9,5

Uyum sağlamaktayım 89 13,9

Fikrim Yok 14 2,2

Toplam 599 93,6

Cevapsız 41 6,4

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 24’te katılımcıların Almanya’ya 
uyum sağlama konusundaki görüşleri yer al-
maktadır. Katılımcıların % 68,0’ı (435 kişi) 
Almanya’ya uyum sağladığını belirtmekte di-
ğer yandan % 13,9’u (89 kişi) ise uyum sağ-
lamakta olduğunu söylemektedir. Katılımcı-

lardan yalnızca % 9,5’i (61 kişi) Almanya’ya 
uyum sağlayamadığını ifade ederken, % 
6,4’ü (41 kişi) bu soruyu yanıtlamamıştır. Bu 
veriler kapsamında katılımcıların yarısından 
fazlasının “kendilerince” Almanya’ya enteg-
re olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 25. Katılımcıların Almanya’ya Uyum Sağlayamamasında Hangi Nedenlerin Oldu-
ğuna İlişkin Cevaplar

f %

İş Hayatı 95 15,2

Alman Makamlarıyla İlişkiler 47 7,5

Dil Konusu 145 23,1

Din Konusu 131 20,9

Gündelik İlişkiler 63 10,0

Kültürel Değer, Tutum ve Davranışlar 143 22,8

Diğer 3 0,5

Toplam 627 100,0

∗	 Katılımcıların Almanya’ya neden uyum 
sağlayamadıklarına ilişkin cevaplar Tablo 
25’te yer almaktadır. Ankette 640 katılım-
cı olmasına rağmen bu soruda katılımcıla-
rın birden fazla neden (şık) işaretleyebiliyor 
olması sebebiyle katılımcıların cevap sayısı 
627’de kalmış ve elde yüzdelik dilimler 627 
rakamı üzerinden hesaplanmıştır. Katılım-
cıların % 23,1’i (145 cevap) dil konusunda 
uyum sağlayamadıklarını kaydederken, % 
22,8’i (143 cevap) kültürel değer, tutum ve 
davranışlardan dolayı Almanya’ya uyum 
sağlayamadıklarını belirtmiştir. % 20,9’luk 
(131 cevap) dilimde yer alan katılımcılar din 
konusu yüzünden, %15,2’si (95 cevap) iş ha-
yatı yüzünden, % 10,0’ı (63 cevap) gündelik 
ilişkiler yüzünden, % 7,5’i (47 cevap) Alman 
makamlarıyla ilişkiler yüzünden Almanya’ya 
uyum sağlayamadığını ifade etmiş ve % 
0,5’lik (3 cevap) dilimde yer alan katılımcı-

lar “diğer” seçeneğini işaretlemiş ancak bu 
kısma ‘nedenleri’ belirtmemiştir. Elde edilen 
veriler ışığında katılımcıların Almanca bil-
me düzeylerinin düşük olduğu ve bu nedenle 
Alman vatandaşlarıyla sağlıklı iletişim kura-
madıkları bunun ise entegrasyona olumsuz 
bir etkisinin olduğu çıkarımı yapılabilir. Al-
man vatandaşlarının kültürel değer, tutum ve 
davranışlarının Türk kültürüne benzememesi 
nedeniyle katılımcıların Almanya’yı yadırga-
dıklarını ve vatan olarak göremediklerini ya 
da kültürel değer, tutum ve davranışlarından 
dolayı Türk vatandaşlarının dışlandığını ve 
bunun uyumun önünde bir engele dönüştüğü-
nü söylemek de mümkün denilebilir. Ayrıca 
Türklerin çoğunluğunun Müslüman olması 
Almanya’nın ise Hıristiyan bir ülke olması 
buna bağlı olarak dini değerlerin uyuşmaması 
sebebiyle katılımcıların yaklaşık beşte birinin 
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ülkeye bu nedenle uyum sağlayamadıkları 
belirtilebilir.  

Tablo 26. Katılımcıların Tatillerini Genellikle Nerede Geçirdiklerine İlişkin Cevapları

f %

Türkiye 591 92,3

Almanya 19 3,0

Tatile çıkmıyorum 7 1,1

Diğer 13 2,0

Toplam 630 98,4

Cevapsız 10 1,6

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların tatillerini genellikle nere-
de geçirdiklerine ilişkin görüşlerini ölçme-
ye yönelik olarak hazırlanan sorudan elde 
edilen bulgular Tablo 26’da yer almaktadır. 
Tabloya göre katılımcıların neredeyse tama-
mına yakını tatilini Türkiye’de geçirdiğini 
belirtmektedir. % 2,0’lık (13 kişi) dilimde 
yer alan katılımcılar “diğer” seçeneğini işa-
retlemiş ve bu seçeneği işaretleyenlerden 6’sı 

tatilini İtalya’da, 1’i Kuzey Afrika Ülkele-
rinde, 1’i Bulgaristan’da, 1’i İspanya’da, 1’i 
Hollanda’da ve 3’ü Avrupa ülkelerinde ge-
çirdiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda ülkesin-
den uzakta yaşayan ve vatanına özlem duyan 
gurbetçilerin büyük çoğunluğunun tatillerini 
Türkiye’de yakınlarının yanında geçirdikleri 
ve anavatanlarıyla bağlarını koparmak iste-
medikleri ifade edilebilir.  
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Tablo 27. Katılımcıların Almanya’da Üyesi Oldukları ya da Faaliyetlerine Katıldıkları 
Herhangi Bir Dernek, Kurum, Kuruluş veya Cemaatin Olup Olmadığına İlişkin Bulgu-

lar

f %

Evet 332 51,9

Hayır 153 23,9

Üyesi değilim ancak faaliyetlere katılıyorum 104 16,2

Fikrim yok 25 3,9

Toplam 614 95,9

Cevapsız 26 4,1

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların Almanya’da üyesi olduğu 
ya da üyesi olmadığı halde faaliyetlerine ka-
tıldığı herhangi bir dernek, kurum, kuruluş 
veya cemaatin varlığına ilişkin görüşlerin 
ölçülmeye çalışıldığı soruda katılımcıların 
verdiği yanıtlar Tablo 27’de görülmektedir. 
Tabloya göre; “üyesi değilim ancak faaliyet-
lerine katılıyorum” cevabı “Evet” cevabıyla 
birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların 
yarısından fazlası herhangi bir dernek, kuru-
luş ya da cemaat çatısı altında toplanmakta 
ve faaliyetlere katılmaktadır. Bu veriler ışı-
ğında Türk toplumunun Almanya’da kendi-

sini yalnız hissetmemeyi, kendi kültüründen 
insanlarla birlikte vakit geçirmeyi ve aynı dili 
konuştuğu insanlarla fikir paylaşımı yapma-
yı amaçladığı ve bu kapsamda herhangi bir 
Türk dernek, kuruluş ya da cemaate katılarak 
bu duyguları en aza indirmek ve kendisini ül-
kesinde hissetmek istediği çıkarımı yapılabi-
lir. Bu durum Türk vatandaşlarıyla bağlılığı 
arttırmak, Türk kültürünü ve dilini yaşatmak 
ve sonraki kuşaklara aktarmak açısından iyi 
olarak değerlendirilebilirse de Almanya ve 
Alman toplumuna uyum sağlamak açısından 
olumsuz bir durum olarak nitelendirilebilir.  
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Tablo 28. Katılımcıların Türk Hükümeti’nin Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşların So-
runlarıyla Ne Derece İlgilenip İlgilenmediğine İlişkin Görüşleri

f %

Yeterince ilgileniyor 101 15,8

Kısmen ilgileniyor 283 44,2

Hiç ilgilenmiyor 161 25,2

Fikrim yok 81 12,7

Toplam 626 97,8

Cevapsız 14 2,2

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların Türk Hükümeti’nin Alman-
ya’daki vatandaşların sorunlarıyla ilgilenip il-
gilenmediğine ilişkin görüşleri Tablo 28’de yer 
almaktadır. Buna göre katılımcıların % 44,2’si 
(283 kişi) Türk Hükümeti’nin Almanya’daki 
vatandaşların sorunlarıyla “kısmen” ilgilendi-

ğini belirtmektedir. % 25,2’si (161 kişi) Türk 
Hükümeti’nin Almanya’daki vatandaşların so-
runlarıyla “hiç” ilgilenmediğini ifade etmekte, 
% 15,8’i (101 kişi) ise Türk Hükümeti’nin Al-
manya’daki Türk vatandaşlarıyla “yeterince” 
ilgilendiğini kaydetmektedir.    

Tablo 29. Katılımcıların Günlük İletişimlerinde Hangi Dili Kullandıklarına İlişkin Ce-
vapları

f %

Türkçe 185 28,9

Almanca 57 8,9

Her ikisi de 380 59,4

Diğer 5 0,8

Toplam 627 98,0
Cevapsız 13 2,0
Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 29 katılımcıların günlük iletişim-
lerinde hangi dili daha çok kullandıklarına 

ilişkin görüşleri içermektedir. Tabloya göre; 
katılımcıların yarısından fazlası günlük ileti-
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şimlerinde hem Türkçeyi hem de Almancayı 
kullandıklarını belirtmekte, dörtte birlik bir 
kısım ise Türkçeyi kullandıklarını ifade et-
mektedir. % 0,8’lik (5 kişi) dilimde yer alan 
katılımcılar “diğer” seçeneğini işaretlemiş 

ve bu seçeneğe 3 kişi İngilizce, 2 kişi Kürtçe 
cevabını yazmıştır. Bu veriler değerlendiril-
diğinde katılımcıların günlük iletişimlerinde 
hem Almancayı hem de Türkçeyi kullandık-
ları söylenilebilir.   

Tablo 30. Katılımcıların Aileleriyle Evde En Çok Hangi Dilde İletişim Kurduklarına 
Dair Yanıtları

f %

Türkçe 419 65,5

Almanca 6 0,9

Her ikisi de 206 32,2

Diğer 3 0,5

Toplam 634 99,1

Cevapsız 6 0,9

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 30, katılımcıların evde aileleriyle en 
çok hangi dilde iletişim kurduğuna dair veri-
leri içermektedir. Verilere göre; katılımcıların 
yarısından fazlası evde aileleriyle Türkçe ile-
tişim kurmakta, % 32,2’si (206 kişi) ise hem 
Türkçe hem de Almanca dillerinde aileleriyle 
iletişim kurmaktadır. Katılımcılardan 0,9’u 
(6 kişi) bu soruyu yanıtsız bırakırken % 0,5’i 
(3 kişi) “diğer” seçeneği işaretlemiş ve bu se-
çeneği işaretleyenlerden 1 tanesi diğer kısmı-
na “Rumca” dilini yazmış iki kişi ise diğer 
seçeneğini doldurmamıştır. Bu veriler bağ-
lamında Tablo 29 ve Tablo 30 karşılaştırıldı-
ğında katılımcıların “günlük iletişimlerinde” 

daha çok Almanca ve Türkçeyi kullandıkları 
ancak aile bireyleriyle “evde iletişim kurar-
ken” çoğunlukla Türkçe, Türkçeye oranla 
daha az hem Türkçe hem de Almanca konuş-
tukları ifade edilebilir. Katılımcıların günlük 
iletişimlerinde her iki dili de yoğun olarak 
kullanmaları onların okul, iş, alış-veriş gibi 
nedenlerden dolayı sosyal çevrede daha çok 
Almanlar, farklı uyruktan kişiler ve Türklerle 
iletişim kurduğu çıkarımının yapılabilmesini 
de mümkün kılmaktadır denilebilir. Aile or-
tamında katılımcıların Türkçeyi tercih etmesi 
de onların ana dillerine olan bağlılığın bir gös-
tergesi olarak değerlendirilebilir.  
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Tablo 31. Katılımcıların Hangi Dili Daha İyi Konuşabildiklerine İlişkin Cevapları

f %

Türkçe 238 37,2

Almanca 77 12,0

Her ikisini de iyi konuşuyorum 298 46,6

İkisi de yetersiz 13 2,0

Fikrim yok 5 0,8

Toplam 631 98,6

Cevapsız 9 1,4

Toplam 640 100,0

∗	 Tablo 31’de katılımcıların hangi dili daha 
iyi konuşabildiklerine ilişkin verdikleri ce-
vaplar yer almaktadır. Tabloya göre; katılım-
cıların yarıya yakın bir oranı hem Türkçeyi 
hem de Almancayı iyi konuşabildiğini söy-
lerken, % 37,2’si (238 kişi) Türkçeyi daha 
iyi konuşabildiğini, % 12,0’ı (77 kişi) ise 
Almancayı daha iyi konuşabildiğini ifade et-

mektedir.  Bu veriler ışığında katılımcıların 

neredeyse yarıya yakınının her iki dili de iyi 

konuşabildiği ve her iki dilde de iyi iletişim 

kurabildiği, katılımcıların iletişimsel ortam-

larının hem (ya da gerektiğinde) Almanlar 

hem de Türklerden oluştuğu çıkarımı yapıla-

bilir.  

Tablo 32. Katılımcıların Kendilerini En İyi Hangi Dilde İfade Edebildiklerine İlişkin 
Düşünceleri

f %

Türkçe 286 44,7

Almanca 108 16,9

Her ikisiyle de 230 35,9

Fikrim yok 6 0,9

Toplam 630 98,4

Cevapsız 10 1,6

Toplam 640 100,0
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∗	 Tablo 32’de katılımcıların kendilerini en 
iyi hangi dilde ifade edebildiklerine ilişkin 
verdikleri cevaplar yer almaktadır. Tabloya 
göre; katılımcıların neredeyse yarıya yakın 
bir kısmı kendisini Türkçe dilinde daha iyi 
ifade ettiğini belirtirken dörtte birinden faz-
lası da kendisini hem Almanca hem de Türk-
çe dilinde iyi ifade edebildiğini kaydetmiştir. 
Tablo 31’de yer alan verilerle Tablo 32’de yer 
alan veriler karşılaştırıldığında Tablo 31’de 
katılımcıların yarıya yakını her iki dili de iyi 

konuşabildiğini ifade ederken Tablo 32’de 
katılımcıların yarıya yakını kendini Türkçe 
dilinde daha iyi ifade edebildiğini belirtmek-
tedir. Bu bağlamda katılımcılar her ne kadar 
Almancayı iyi konuşabiliyor olsalar da kendi-
lerini Türkçe dilinde daha iyi ifade ettiklerini 
belirtmektedirler. Bu çerçevede katılımcıların 
ifade yetilerinde daha çok Türkçe düşündük-
lerini ve kavramları Türkçe dilinde daha rahat 
ifade edebildiklerini söylemek mümkündür.  

Tablo 33. Katılımcıların Türkçelerini Geliştirmek İçin Bir Eğitim Programına İhtiyaç 
Duyup Duymadığına İlişkin Görüşleri

f %

Evet 43 6,7

Olabilir 157 24,5

Hayır 418 65,3

Fikrim yok 11 1,7

Toplam 629 98,3

Cevapsız 11 1,7

Toplam 640 100,0

∗	 Katılımcıların Türkçelerini geliştirmek 
adına herhangi bir Türkçe eğitim programına 
ihtiyaç duyup duymadıklarına ilişkin görüş-
leri Tablo 33’te yer almaktadır. Tabloya göre; 
katılımcıların yarısından fazlası Türkçesi’nin 
iyi olduğunu ve Türkçelerini geliştirmek 
için herhangi bir eğitim programına ihtiyaç 
duymadıklarını ifade etmektedir. Katılımcı-
ların dörtte biri ise Türkçelerini geliştirmek 

adına verilebilecek bir eğitim programına sı-
cak bakmaktadır. Katılımcıların yalnızca % 
6,7’si (43 kişi) Türkçelerinin iyi olmadığını 
kabul etmekte ve Türkçeyi geliştirmek için 
bir eğitim programına ihtiyaç duyduklarını 
belirtmektedir. Bu bağlamda bir önceki tab-
loda yer alan verileri destekler nitelikte katı-
lımcılar Türkçe ifade yetilerinin iyi olduğunu 
söylemekte ve Türkçelerini geliştirmek için 
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herhangi bir eğitim programına ihtiyaç duy-
madıklarını kaydetmektedirler. Bu doğrultu-
da katılımcıların Almanya’da yaşamalarına 

rağmen Türk diliyle bağlarını koparmadıkla-
rı, çoğunlukla Türkçe konuşup Türkçe düşün-
dükleri söylenebilir.

Tablo 34. Katılımcıların Yaş & Almanya’yı Vatan Olarak Görme Oranlarına İlişkin Ve-
rilerin Karşılaştırmalı Analizi

Yaş
Almanya’yı kendi vatanınız olarak görüyor musunuz?

Toplam
Evet Hayır Kısmen Fikrim Yok

f % F % f % f % f %

15 – 19 14 2,2 22 3,5 28 4,5 4 0,6 68 10,9

20 – 29 72 11,5 84 13,4 88 14,1 2 0,3 246 39,3

30 – 39 28 4,5 41 6,5 33 5,3 0 0,0 102 16,3

40 – 49 30 4,8 64 10,2 38 6,1 1 0,2 133 21,2

50 – 59 15 2,4 24 3,8 20 3,2 0 0,0 59 9,4

60 ve üzeri 7 1,1 6 1,0 5 0,8 0 0,0 18 2,9

Toplam 166 26,5 241 38,5 212 33,9 7 1,1 626 100,0

Chi-Square: 27.712,  p: 0.023 <0.05

∗	 Katılımcıların yaşları ile Almanya’yı vatan 
olarak görme görüşlerinin karşılaştırıldığı çap-
raz tabloda katılımcıların verdikleri cevapların 
karşılaştırılan verileri Tablo 34’te yer almakta-
dır. Bu iki soruya ankette toplam 626 katılımcı 
yanıt vermiş ve bu soru için elde edilen yüzde-
lik dilimler bu rakam üzerinden hesaplanmış-
tır. Tabloya göre; ankette “evet”, “hayır”, “kıs-
men”, “fikrim yok” olmak üzere dört cevap 
sütunu olduğu görülmektedir. Sütunlar birbir-
leriyle karşılaştırıldığında sütunlar arasındaki 
en yüksek oran % 38,5’le (241 kişi) “Hayır” 
sütununda bulunmaktadır. Üçüncü kuşak ola-

rak adlandırılan ve 10’lu - 20’li yaş gruplarının 
oluşturduğu katılımcıların cevapları incelendi-
ğinde “kısmen (% 18,6 – 116 kişi)” sütununda 
bulunan yüzdelik dilimin “hayır (% 16,9 – 106 
kişi)” sütununda bulunan yüzdelik dilimden 
çok az bir farkla fazla olduğu görülmekte ve 
hayır sütunundaki oranın da azımsanmaya-
cak bir oran olduğu anlaşılmaktadır. “Evet (% 
13,7 – 86 kişi)” sütunundaki oranlar ise diğer 
iki sütundaki oranlardan daha düşüktür. İkin-
ci kuşak olarak adlandırılan 30’lu ve 40’lı yaş 
grubundaki katılımcılarda ise üçüncü kuşağın 
aksine “hayır (% 16,7 – 105 kişi)” sütunundaki 
oran “kısmen (% 11,4 – 71 kişi)” sütunundaki 
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orandan daha yüksektir. “Evet (% 9,3 – 58 kişi 
)” sütunundaki oran ise her iki sütundaki oran-
lardan daha düşüktür. Birinci kuşak olarak ad-
landırılan 50’li ve üzeri yaş gruplarındaki ka-
tılımcılarda “hayır (% 4,8 – 30 kişi)” sütunun-
daki oran “kısmen (% 4,0 – 25 kişi)” sütunun-
daki orandan biraz fazla ancak “evet (% 3,5 
– 22 kişi)” sütunundaki oran her iki sütundaki 
orandan biraz düşüktür. Tablodaki veriler de-
ğerlendirildiğinde, üç kuşağın da Almanya’yı 
vatan olarak hala tam benimseyemediği ancak  
“hayır” ve “kısmen” sütunlarındaki oranların 
birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Bu du-
rumda üçüncü kuşağın sütununda; “kısmen” 
sütunundaki oranın “hayır” sütunundaki oran-
dan az bir farkla fazla olduğu göz önüne alı-
nırsa Almanya’yı ana vatan olarak benimseme 

konusunda yeni yetişen üçüncü kuşağın kafa-
sının karışık olduğu çıkarımının yapılabilece-
ğini söylemek mümkündür. 

Ayrıca araştırmada katılımcıların Almanya’yı 
bir vatan olarak benimseyip benimsememe 
durumları ile yaş olgusu arasındaki ilişki 

 testi ile analiz edilmiştir.  Yapılan teste 
göre katılımcıların Almanya’yı vatan olarak 
benimseyip benimsememe durumları ile yaş 
grupları arasında gözlemlenen farkın anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir (Chi-Square: 27.712a, 
p(0.023) < 0.05). Başka bir deyişle katılımcı-
ların Almanya’yı vatan olarak görüp görmeme 
konusunun yaş olgusu ile anlamlı bir ilişkisi-
nin bulunduğu yani Almanya’yı vatan olarak 
benimseyip benimsememe durumunun yaş 
olgusundan bağımsız olmadığı görülmektedir.

Tablo 35. Katılımcıların Yaş & Hangi Dili Daha İyi Konuşabildiklerine Dair Verilerin 
Karşılaştırmalı Analizi

Yaş

Hangi dili daha iyi konuşabiliyorsunuz?
ToplamTürkçe Almanca İkisini de İkisi de Yetersiz Fikrim Yok

f % F % f % f % f % f %

15 – 19 11 1,8 14 2,2 39 6,2 3 0,5 1 0,2 68 10,9

20 – 29 45 7,2 42 6,7 150 24,0 5 0,8 3 0,5 245 39,3

30 – 39 42 6,7 12 1,9 45 7,2 0 0,0 0 0,0 99 15,9

40 – 49 78 12,5 8 1,3 44 7,1 4 0,6 1 0,2 135 21,6

50 – 59 45 7,2 0 0,0 14 2,2 0 0,0 0 0,0 59 9,5

60 ve üzeri 13 2,1 0 0,0 4 0,6 1 0,2 0 0,0 18 2,9

Toplam 234 37,5 76 12,2 296 47,4 13 2,1 5 0,8 624 100,0

Chi-Square: 1.356E2 p: 0.000 < 0.05
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∗	 Katılımcıların yaşları ile hangi dili daha 
iyi konuşabildiklerine dair elde edilen verile-
rin karşılaştırılarak çapraz tabloda birleştiril-
miş şekli Tablo 55’te yer almaktadır. Bu iki 
soruya toplamda 624 katılımcı cevap vermiş 
ve bu tabloda elde edilen verilerin yüzdelik 
oranları 624 rakamı üzerinden hesaplanmış-
tır. Yaş değişkenin yanında bu soruda dil de-
ğişkeni de ele alınmış ve dil değişkeninde 
“Türkçe”, “Almanca”, “İkisini de”, “İkisi de 
yetersiz”, ve “Fikrim yok” olmak üzere beş 
faklı cevap seçeneği katılımcılara sunulmuş-
tur. Tablo, genel itibariyle incelendiğinde en 
yüksek yüzdenin (47,4 – 296 kişi) “Her iki 
dili de iyi konuşuyorum” seçeneğinde top-
landığı görülmektedir. Bu durumda katılım-
cıların neredeyse yarısının hem Almanca di-
lini hem de Türkçe dilini iyi konuşabildikleri 
elde edilen veriler çerçevesinde söylenebilir. 
Üçüncü kuşak olarak adlandırılan 10’lu ve 
20’li yaş grubunun bulunduğu katılımcıla-
rın cevapları incelendiğinde “Her iki dili de 
iyi konuşuyorum (% 30,2 – 189 kişi)” sü-
tunundaki yüzdesel oran diğer sütunlardaki 
yüzdesel oranlardan daha yüksektir. Üçüncü 
kuşak katılımcılarda “Türkçeyi daha iyi ko-
nuşuyorum (% 9,0 – 56 kişi)” sütunundaki 
yüzdesel oran ile “Almanca dilini daha iyi 
konuşuyorum (% 8,9 – 56 kişi)” sütununda-
ki yüzdesel oranlar neredeyse aynıdır. İkinci 
kuşak olarak adlandırılan 30’lu ve 40’lı yaş 
grubunun yer aldığı katılımcıların cevapları 
incelendiğinde “Türkçe dilini daha iyi konu-

şuyorum (% 19,2 – 120 kişi)” sütununda yer 
alan yüzdelik dilim diğer sütunlardaki yüz-
delik dilimlerden daha fazladır. Bu kuşakta 
“İkisini de iyi konuşuyorum (% 14,3 – 89 
kişi)” sütunundaki yüzdelik değer “Almaca 
dilini iyi konuşuyorum (% 3,2 – 20 kişi)” sü-
tunundaki yüzdelik dilimden daha yüksektir. 
Birinci kuşak olarak adlandırılan 50 ve üstü 
yaş grubu katılımcıların yer aldığı sütundaki 
cevaplar incelendiğinde bu gruptaki katılımcı 
sayısı da göz önünde bulundurulmak kaydıy-
la “Türkçe dilini daha iyi konuşuyorum (% 
9,3 – 58 kişi)” sütunundaki yüzdelik değerin 
diğer sütunlardan yüksek olduğu görülmek-
tedir. “Her iki dili de iyi konuşuyorum (% 
2,8 – 18 kişi)” sütunundaki yüzdelik değerin 
oldukça düşük olduğu, “Almanca dilini daha 
iyi konuşuyorum (% 0 – 0 kişi)” sütununda 
ise hiç yüzdelik değer hesaplanmadığı görül-
mektedir. Bu veriler ışığında birinci kuşak 
Türklerin “Türkçeyi” daha iyi konuşabildik-
leri, ikinci kuşak Türklerin “Türkçeyi” daha 
iyi konuşabildikleri ve üçüncü kuşak genç 
neslin “her iki dili de” iyi konuşabildiği hatta 
Türkçeyi iyi konuşanlarla Almancayı iyi ko-
nuşanların oranının da neredeyse aynı olduğu 
saptanmaktadır. Bu bağlamda katılımcılardan 
birinci ve ikinci kuşak Türklerin Almanca dil 
bilme düzeylerinin çok iyi olmadığı ancak 
üçüncü kuşak Türk gençlerinin hem Almanca 
hem de Türkçe dil bilme düzeylerinin eşit ol-
duğu, gençlerin iki dili de iyi konuştuklarını 
düşündükleri söylenebilir. Üçüncü kuşağın 
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Almanca dil bilme düzeylerinin iyi olması 
onların Almanya’ya uyum sağlaması açısın-
dan aynı zamanda Türkçe dil bilme düzey-
lerinin de Almanca kadar iyi olması onların 
ana dillerine olan bağlılığını ve anadillerini 
unutmadıklarını gösterdiği gerekçesiyle iyi 
bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Katılımcıların hangi dili daha iyi konuşabil-
dikleri yetisiyle yaş olgusu arasındaki ilişki 

testi ile analiz edilmiştir. Testin sonuçla-
rına göre; katılımcıların Türkçe ya da Alman-
cayı daha iyi konuşabilip konuşamadıkları 
durumuyla yaş olgusu arasında gözlenen far-
kın anlamlı olduğu saptanmıştır (Chi-Square: 
1.356E2a, p(0.000) < 0.05). Yani katılımcıla-
rın iki dilden birini daha iyi konuşabilmesinin 
ya da her ikisini de iyi konuşabilmesinin yaş 
olgusuyla anlamlı bir ilişkisi vardır, bu du-
rum yaş olgusundan bağımsız değildir. 

Tablo 36. Katılımcıların Yaş & Kendilerini Hangi Millete Daha Yakın Hissettiklerine 
İlişkin Verilerin Karşılaştırmalı Analizi

Yaş

Kendinizi Hangi Millete Daha Yakın Hissediyorsunuz?

ToplamTürk Alman Her İkisi de Türk 
Asıllı 
Alman

Fikrim 
Yok

Diğer

f % f % f % f % f % f % f %

15 - 19 43 6,8 3 0,5 20 3,2 2 0,3 0 0,0 0 0,0 68 10,8

20 - 29 172 27,3 5 0,8 54 8,6 12 1,9 3 0,5 0 0,0 246 39,1

30 - 39 75 11,9 2 0,3 21 3,3 4 0,6 0 0,0 0 0,0 102 16,2

40 - 49 102 16,2 3 0,5 25 4,0 2 0,3 0 0,0 1 0,2 133 21,1

50 - 59 46 7,3 3 0,5 12 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 9,7

60 üzeri 16 2,5 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0,0 0 0,0 19 3,0

Toplam 454 72,2 17 2,7 133 21,1 21 3,3 3 0,5 1 0,2 629 100,0

Chi-Square: 23.651  p:0.540 > 0.05

∗	 Katılımcıların yaşları ile kendilerini han-
gi millete ait hissettiklerine ilişkin görüşlerin 
karşılaştırıldığı çapraz tablo verileri Tablo 
56’da yer almaktadır. Bu iki soruya 640 katı-

lımcıdan 629’u cevap vermiş ve bu tablo için 
elde edilen yüzdesel oranlar bu rakam üzerin-
den hesaplanmıştır. Tabloya genel olarak ba-
kıldığında katılımcıların verdikleri cevaplar 
doğrultusunda en fazla yüzdelik dilime “Ken-
dimi Türk milletine daha yakın hissediyorum 
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(% 72,2 – 454 kişi) sütunu sahip olmaktadır. 
Ancak bu soru için kuşaklararası karşılaştır-
ma aşağıda yapılmıştır. Üçüncü kuşak olarak 
adlandırılan 10’lu ve 20’li yaş gruplarının yer 
aldığı katılımcıların sütunu incelendiğinde 
bu yaş grubuna ait katılımcıların “Kendimi 
Türk milletine daha yakın hissediyorum (% 
34,1 – 215 kişi)” sütununa verdikleri cevaplar 
diğer sütunlardan daha yüksektir. Üçüncü ku-
şağın % 11,8’i (74 kişi) “Kendimi iki millete 
de yakın hissediyorum” cevabını, % 2,2’si 
(14 kişi) “Kendimi Türk asıllı Alman olarak 
hissediyorum” cevabını, % 1,3’ü (8 kişi) ise 
“Kendimi Alman hissediyorum” cevabını 
vermektedir. İkinci kuşak olarak adlandırılan 
ve 30’lu – 40’lı yaş grubunun yer aldığı ka-
tılımcıların cevapları incelendiğinde bu yaş 
grubu katılımcılarının da kendini % 28,1’lik 
(177 kişi) bir oranla “Türk” milletine daha ya-
kın hissettiği, % 7,3’lük (46 kişi) oranın “her 
iki millete” de kendini yakın hissettiği, % 
0,9’unun (6 kişi) kendini “Türk asıllı Alman” 
olarak nitelendirdiği ve yalnızca % 0,8’inin 
(5 kişi) kendini “Alman” milletine daha ya-
kın hissettiği görülmektedir. Birinci kuşak 
olarak adlandırılan ve 50 yaş ve üstü katılım-
cı grubunun yer aldığı sütunlardaki cevap-
lar incelendiğinde bu katılımcı grubunun % 
9,8’inin (62 kişi) kendini “Türk”, % 2,1’inin 
(13 kişi) kendini “her iki millete de” yakın, 

% 0,7’sinin (4 kişi) kendini “Alman” ve % 
0,2’sinin (1 kişi) kendini “Türk asıllı Alman” 
olarak nitelendirdiği tespit edilmektedir. Üç 
kuşağın verileri incelendiğinde üçüncü kuşak 
olarak bilinen genç neslin yüzdelik diliminin 
diğer iki kuşağa göre daha fazla olması dikkat 
çekmektedir. Bu bulgular kapsamında birinci, 
ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin kendilerini 
hala Türk milletine daha yakın hissettikleri, 
(özellikle üçüncü kuşak genç neslin) Türklük 
duygularını yitirmedikleri ve Türk milletin-
den kopmadıkları çıkarımının yapılabileceği 
söylenebilir. Katılımcıların kendisini hangi 
millete daha yakın hissettikleri duygusunun 
yaş olgusu ile arasında bir ilişki olup olma-
dığı testi aracılığıyla belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre katılımcıların kendisini 
iki milletten birine ya da her ikisine de ya-
kın görmeleri durumu ve yaş olgusu arasında 
gözlenen farkın anlamlı olmadığı görülmek-
tedir (Chi-Square: 23.651a, p(0.540) > 0.05). 
Katılımcıların kendilerini hangi millete ait 
hissedip hissetmedikleriyle yaş olgusu ara-
sında anlamlı bir ilişki söz konusu değildir, 
aitlik duygusu yaş olgusundan bağımsızdır. 
Tablo 36’daki veriler de bu tespiti destekler 
niteliktedir. Kuşaklar arasında aitlik duygusu 
değişmemiştir ve her kuşak kendini Türk ulu-
suna daha yakın görmektedir. 
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Tablo 37. Katılımcıların Yaş & Türkiye’de Yaşama ya da Çalışma İsteklerine İlişkin Ve-
rilerin Karşılaştırmalı Analizi

Yaş
Türkiye’de Yaşamak ya da Çalışmak İster miydiniz?

ToplamEvet Hayır Fikrim Yok

f % f % f % f %

15 - 19 38 6,1 18 2,9 12 1,9 68 10,8

20 - 29 156 24,9 47 7,5 43 6,9 246 39,2

30 - 39 70 11,2 17 2,7 15 2,4 102 16,3

40 - 49 94 15,0 28 4,5 11 1,8 133 21,2

50 - 59 42 6,7 10 1,6 7 1,1 59 9,4

60 ve üzeri 13 2,1 5 0,8 1 0,2 19 3,0

Toplam 413 65,9 125 19,9 89 14,2 627 100,0

Chi-Square: 11.976 p: 0.287 > 0.05

∗	 Katılımcıların yaşları ile Türkiye’de ya-
şama ya da çalışma isteklerine dair verilerin 
karşılaştırmalı analizi Tablo 57’de yer almak-
tadır.  Katılımcı sayısı 640 olmasına rağmen 
bu iki soruya toplamda 627 kişi cevap vermiş 
ve bu tablo için elde edilen verilerin yüzdelik 
oranları bu rakam esas alınarak hesaplanmış-
tır. Tabloya genel olarak bakıldığında % 65,9 
(413 kişi) katılımcının Türkiye’de yaşamak 
ya da çalışmak istediği görülmektedir. Ancak 
bu soru için kuşaklararası karşılaştırma aşağı-
da yapılmıştır. Üçüncü kuşak olarak adlandı-
rılan 10’lu ve 20’li yaş grubunun bulunduğu 
katılımcıların % 31,0’ı (194 kişi) Türkiye’de 
yaşamak ya da çalışmak istediğini, % 10,4’ü 
(65 kişi) Türkiye’de yaşamak ya da çalışmak 
istemediğini, % 8,8’i (55 kişi) ise bu konu 

hakkında herhangi bir fikirlerinin olmadığını 
belirtmektedir. İkinci kuşak olarak adlandı-
rılan 30’lu ve 40’lı yaş grubunun yer aldığı 
katılımcıların % 26,2’si (164 kişi) Türkiye’de 
yaşamak ya da çalışmak istediğini, % 7,2’si 
(45 kişi) Türkiye’de yaşamak ya da çalışmak 
istemediğini, % 4,2’si (26 kişi) konu hakkın-
da bir fikirlerinin olmadığını kaydetmektedir. 
Birinci kuşak olarak addedilen 50 yaş ve üstü 
katılımcıların yer aldığı grubun % 8,8’i (55 
kişi) Türkiye’de yaşamak ya da çalışmak iste-
diğini, % 2,4’ü (15 kişi) Türkiye’de yaşamak 
ya da çalışmak istemediğini, % 1,3’ü (8 kişi) 
bu konu hakkında bir fikri olmadığını söyle-
mektedir. Üç kuşağın verileri incelendiğinde 
yeni yetişen üçüncü kuşağın yüzdelik dili-
minin diğer kuşaklardan daha fazla olduğu 
dikkat çekmektedir. Bu veriler çerçevesinde 
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hem birinci kuşak hem ikinci kuşak hem de 
üçüncü kuşak, Türkiye’de yaşamak ya da ça-
lışmak istediklerini ifade etmektedir. Bu bağ-
lamda hem Almanya’ya çalışmak amacıyla 
yıllar öncesinde işçi statüsüyle giden göçmen 
vatandaşların hem de Almanya’da dünyaya 
gelen yeni nesil Türk gençlerinin ana vata-
na özlem duyduğu, Türkiye’yi yaşamak ya 
da çalışmak bakımından Almanya’ya tercih 
ettiği çıkarımının yapılabilmesinin müm-
kün olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye 
açısından da Almanya’da yaşayan Türkler 
açısından da iyi bir durum olarak değerlen-
dirilebilirken Almanya’da yaşayan Türklerin 
belli bir süreye kadar Almanya’da yaşayacağı 
ya da orada sürekli kalmak isteyecekleri göz 

önüne alındığında Almanya’daki Türklerin 
Almanya’ya entegrasyonu açısından kritik 
bir durum olarak değerlendirilebilir. Katılım-
cıların Türkiye’de yaşamak ya da çalışmak 
isteyip istememe duygularının yaş olgusu 
ile aralarında bir ilişkinin olup olmadığı 

testi yardımıyla saptanmıştır. Elde edilen 
veriler kapsamında katılımcıların Türkiye’de 
yaşamak ya da çalışmak isteyip istememe 
duyguları yaş olgusuyla anlamlı bir şekil-
de farklılaşmamıştır (Chi-Square: 11.976a, 
p(0.287) > 0.05). Başka bir deyişle katılım-
cıların Türkiye’de yaşamak isteyip istememe 
duyguları ile yaş olgusu arasında anlamlı bir 
ilişkinin varlığı söz konusu değildir. Bu duy-
gu, yaş olgusundan bağımsızdır. 

Tablo 38. Katılımcıların Yaş & Arkadaş Ortamlarındaki İnsanların Hangi Uyruktan Ol-
duğuna Dair Verilerin Karşılaştırmalı Analizi

Yaş
Arkadaş Ortamınızda Hangi Uyruktaki İnsanlar Daha Fazla?

ToplamTürkler Almanlar Her ikisi de Diğer

f % F % f % f % f %

15 – 19 50 7,9 2 0,3 16 2,5 0 0,0 68 10,8

20 - 29 169 26,7 6 0,9 70 11,1 2 0,3 247 39,1

30 - 39 66 10,4 3 0,5 34 5,4 0 0,0 103 16,3

40 - 49 91 14,4 2 0,3 38 6,0 4 0,6 135 21,4

50 - 59 38 6,0 1 0,2 21 3,3 0 0,0 60 9,5

60 ve üzeri 14 2,2 3 0,5 2 0,3 0 0,0 19 3,0

Toplam 428 67,7 17 2,7 181 28,6 6 0,9 632 100,0

Chi-Square: 26.556            p: 0.033 < 0.05
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∗	 Katılımcıların yaşları ile arkadaş ortam-
larındaki insanların hangi uyruktan olduğuna 
dair yanıtların karşılaştırıldığı çapraz tablo 
verileri Tablo 58’de yer almaktadır. Anket-
te 640 katılımcı bulunmasına rağmen bu iki 
soruya toplamda 632 kişi yanıt vermiş ve bu 
tabloda elde edilen verilerin yüzdelik dilimle-
ri bu rakam üzerinden hesaplanmıştır. Tablo-
ya genel olarak bakıldığında katılımcıların % 
67,7’si (428 kişi) arkadaş ortamlarında daha 
çok Türklerin bulunduğunu belirtmektedir. 
Ancak arkadaş ortamlarında hangi uyruktan 
insanların bulunduğuna dair kuşaklararası 
karşılaştırma aşağıda yapılmıştır. Üçüncü ku-
şak olarak adlandırılan 10’lu ve 20’li yaş gru-
bunda yer alan katılımcıların % 34,6’sı (219 
kişi) arkadaş ortamlarında en çok “Türklerin” 
bulunduğunu, % 13,6’sı (86 kişi) “hem Türk-
lerin hem de Almanların” bulunduğunu, % 
1,2’si (8 kişi) yalnızca “Almanların” bulun-
duğunu belirtmektedir. İkinci kuşak olarak 
adlandırılan 30’lu ve 40’lı yaş grubunda yer 
alan katılımcıların % 24,8’i (157 kişi) arkadaş 
ortamlarında daha çok “Türklerin” bulundu-
ğunu, % 11,4’ü (72 kişi) “her iki uyruktan in-
sanların” arkadaş ortamlarında bulunduğunu, 
% 0,8’i (5 kişi) arkadaş ortamlarında yalnızca 
“Almanların” bulunduğunu kaydetmektedir. 
Birinci kuşak olarak adlandırılan 50 yaş üstü 
grupta yer alan katılımcıların % 8,2’si (52 
kişi) arkadaş ortamlarında “Türklerin” bulun-
duğunu, % 3,6’sı (23 kişi) “hem Almanların 
hem de Türklerin” bulunduğunu, % 0,7’si (4 

kişi) arkadaş ortamlarında “Almanların” bu-
lunduğunu söylemektedir. Üç kuşağın verileri 
incelendiğinde üçüncü kuşağın (genç neslin) 
yüzdelik diliminin diğer iki kuşağa oranla 
daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu 
veriler çerçevesinde birinci kuşağın, ikinci 
kuşağın ve üçüncü kuşağın iletişimsel ortam-
larının çoğunlukla Türklerden oluştuğunu, 
her üç kuşağın da kendilerine arkadaş olarak 
Almanlara göre Türkleri daha yakın gördük-
leri çıkarımının yapılabileceği söylenebilir. 
Bu bağlamda katılımcıların sürekli kendi uy-
ruğundan insanlarla diyalog kurması ve arka-
daş ortamlarında da aynı uyruktaki insanlarla 
vakit geçirmesi katılımcıların paralel toplum 
yaşam tarzı içerisinde yaşamlarını sürdükle-
rinin söylenebileceğini mümkün kılmaktadır. 
Bu durum her ne kadar Türk vatandaşların 
birbirleriyle olan bağlarını kuvvetlendirse de 
Almanya toplumuna entegrasyon açısından 
olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Katılımcıların yaş olgusuna bağlı olarak ar-
kadaş ortamlarında hangi uyruktan insanları 
bulundurup bulundurmadıkları durumu 
testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre; katılımcıların arkadaş ortamlarındaki 
kişilerin Türk ya da Alman olması yaş olgu-
su ile anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır (Chi-
Square: 26.556a, p(0.033) < 0.05). Diğer bir 
ifadeyle; katılımcıların arkadaş ortamlarında 
daha çok Türk ya da Alman vatandaşlarının 
bulunması ile yaş olgusu arasından anlam-
lı bir ilişki vardır. Katılımcıların Türk ya da 
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Alman vatandaşlarını arkadaş olarak seçme 
durumları yaş olgusundan bağımsız değildir. 

SONUÇ 

Ele alınan çalışmada Almanya’da yaşayan 
Türklerin kimlik ve aidiyet duygularının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 
uygulama kısmında Almanya’nın Stuttgart 
eyaletinde yaşayan Türklere dil, kimlik ve 
aidiyet duygusunun ölçülmesi amacıyla bir 
anket uygulanmıştır. Anket çalışmasında elde 
edilen verilerden katılımcıların % 51,4’ünün 
yani yarısının Almanya’da dünyaya geldiği 
(Tablo 7), % 56,1’inin halen Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı (Tablo 8) olduğu belirlen-
miştir. Bu durumda katılımcıların yarısının 
Almanya’da doğmuş olmasına ya da katılım-
cıların Almanya’da yaşıyor olmasına rağmen 
onların kendi vatandaşlıklarından vazgeçme-
diği ve vatanlarına olan bağlılıklarının sür-
düğü söylenebilir. Vatanlarına olan bağlılık-
larının bir diğer göstergesi de katılımcıların 
uzun yıllar Almanya’da yaşıyor olmasına ya 
da orada doğmuş olmasına rağmen neredeyse 
dörtte üçünün hala kendilerini Türk milletine 
daha yakın hissettikleri (Tablo 10) kanaatidir. 
Göçmen topluluklarının en dirençli nitelik-
lerinden biri dindir. Göçmen topluluklar di-
nin birleştirici gücü ve hoşgörüsü sayesinde 
güçlü kalmaktadır. Söz konusu katılımcıların 
neredeyse tamamına yakını da kendini Müs-
lüman (Tablo 11) olarak tanımlamaktadır. 
Günümüzde artık doğulan yerin değil doyu-

lan yerin vatan olduğu vurgusu yapılmak-
tadır. Ancak yarısı Almanya’da doğan katı-
lımcı grubunun dörtte birinden fazlası hala 
Almanya’yı vatan olarak görmemekte bu 
orana yakın bir kısmının da Almanya’yı “kıs-
men” vatan olarak benimsediği (Tablo 12) 
görülmektedir. İçlerinde hep vatana bir hasret 
duygusu besleyen katılımcıların yarısından 
daha fazlası Türkiye’de yaşamak ya da çalış-
mak (Tablo 13) istemektedir. Bu nedenle ka-
tılımcıların dörtte birinden biraz fazlası belli 
bir süre sonra Türkiye’ye dönmek istedikleri-
ni (Tablo 14) belirtmektedir. Yaşanılan ülke-
deki insanlarla sağlıklı iletişim kurulabilmesi 
için hâkim toplumun da azınlık toplumunun 
da birbirini iyi tanıması son derece önemlidir. 
Bu bağlamda katılımcıların yarısından daha 
fazlası Alman vatandaşlarını yeterince tanıdı-
ğını (Tablo 15) kaydetmektedir. Farklı kültür-
lerin birbirini iyi tanıması ve sağlıklı iletişim 
kurması beraberinde uyumu da getirmektedir. 
Bu kapsamda katılımcıların yarısından fazlası 
Alman vatandaşlarıyla uyum içerisinde yaşa-
dığını (Tablo 16) ifade etmektedir. Alman va-
tandaşlarıyla uyumlu yaşadıklarını düşünen 
katılımcıların neredeyse yarısı (“ne olumlu 
ne olumsuz” yanıtıyla oran % 79,8’e çıkmak-
tadır) Alman vatandaşlarının geneli hakkında 
da “olumlu” (Tablo 17) düşünmektedir. Katı-
lımcıların yarıya yakın bir kısmı Almanya’da 
farklı kültürlerin bir arada rahatça yaşaya-
bildiğini (Tablo 18) düşünmekte, Türklerin 
kendi kültürlerini Almanya’da rahatça yaşa-
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dıklarını düşünenlerin oranının (Tablo 19) ise 
yarıdan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 
durumda Almanya’da farklı uyruktan insan-
ların bir arada rahatça yaşadığı hatta Türk-
lerin Almanya’da kendi kültürlerini daha 
rahat yaşadığı söylenebilir. Yaşanılan ülkeye 
uyum sağlayabilmenin en temel koşulu ülke-
nin hâkim toplumu tarafından kabul görebil-
mektir. Ancak katılımcıların yarısından biraz 
fazlası yaşadıkları ülkede ırklarından dolayı 
farklı bir uygulamayla karşılaştıklarını, ken-
dilerini dışlanmış hissettiklerini ve kendile-
rini yaşadıkları ülkede 3. sınıf vatandaş ola-
rak gördüklerini (Tablo 20) belirtmektedir. 
Bu durumda Alman vatandaşlarıyla uyumlu 
yaşadıklarını belirten ve Alman vatandaşları 
hakkında olumlu düşünen katılımcıların bu-
lundukları ülkede hâkim toplum tarafından 
kabul görmeseler de o toplum hakkında kötü 
düşünmedikleri, o topluma karşı kin tutma-
dıkları ve ırkçılık yapmadıkları söylenebilir. 
Ayrıca katılımcılar kendilerinin Türk tarafı 
olarak Alman vatandaşlarıyla uyumlu ya-
şadıklarını ve kendi taraflarınca Alman va-
tandaşları hakkında olumlu düşündüklerini 
kaydetmektedir. Bu bağlamda kültürlerarası 
diyalog, uyum ve iletişim noktasında Türk 
tarafının pozitif bir tutum sergilediği Alman 
tarafıyla diyaloga, uyuma ve iletişime açık 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Paralel toplum yaşam tarzını benimseyen 
topluluklar daha çok kendi kültürlerinden 

insanlarla bir araya gelmekte, kendi dillerini 
konuşmakta ve kendi gelenek ve görenekle-
rine göre davranmaktadır. Katılımcıların % 
67,3’ünün (“her ikisi de” yanıtıyla birlikte 
bu oran % 96,1’e çıkmaktadır) verdiği yanıt-
larda arkadaş ortamlarında daha çok Türkle-
rin olduğu (Tablo 21) göz önüne alındığında 
Almanya’da yaşayan Türklerin paralel top-
lum yaşam tarzını benimsediği söylenebilir. 
Akrabalardan, eş ve dosttan, anne ve babadan 
kısacası vatandan uzakta yaşamak özleme, 
hasrete ve pek çok sıkıntıya göğüs germeyi 
de beraberinde getirmektedir. Bu noktada 
ana vatanlarından uzakta yaşayan Türklerin 
göçmen olarak yaşadıkları ülkede çektikleri 
en büyük sıkıntı “ülkeden uzakta yaşamak ve 
vatana özlem duymak” (Tablo 22) olmakta-
dır. Göçmen olarak yaşamak pek çok sorunla 
da yüz yüze gelmek demektir. Bu bağlamda 
katılımcılar bulundukları ülkede en çok “Al-
manların önyargılarından” ve “yabancı düş-
manlığından” (Tablo 23) dert yanmaktadır. 

Katılımcıların % 68,0’ı Almanya’ya uyum 
sağlayabildiğini (Tablo 24) belirtmekte-
dir. Katılımcıların burada uyumdan ne an-
ladıkları büyük önem taşımaktadır ve hala 
Almanya’ya uyum sağlamayanların oranı 
da az değildir. Bu noktada uyum sağlaya-
mayanların uyum sağlayamama nedeni ola-
rak “dil sorunu”nu (Tablo 25) gösterdikleri 
görülmektedir. Almanya’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının en büyük sıkıntı olarak Al-
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manca dil bilme düzeylerinin düşük olmasını 
belirtmeleri belki de onların ana vatanlarına 
duydukları bağlılıktan ve iyi düzeyde Alman-
ca bilmenin ana dili bozma düşüncesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden gurbetçi va-
tandaşlar fırsat buldukça anavatanlarına gel-
mekte ve tatillerini başka ülkelerde geçirmek 
yerine katılımcıların neredeyse tamamına ya-
kını anavatanlarında hasret gidermeyi (Tab-
lo 26) tercih etmektedir. Katılımcıların yarı-
sının kendilerini bulundukları ülkede yalnız 
hissetmemek, boşluğa düşmemek, kültürü 
yaşatmak ve sürdürmek, kendi soydaşlarıyla 
bir arada olmak, onlarla vakit geçirmek ama-
cıyla Almanya’da herhangi bir Türk dernek, 
kurum, kuruluş ya da cemaat çatısı altında 
(Tablo 27) toplanmayı tercih ettiği görülmek-
tedir. Yabancı bir ülkede kendi kültürlerine, 
dillerine, dinlerine, soydaşlarına bu denli 
bağlı olan göçmen vatandaşlar kendilerini ait 
hissettikleri ülkenin hükümetinin kendi so-
runlarıyla “kısmen” ilgilendiğini belirtmekte, 
kendi sorunlarıyla Türk hükümetinin “ye-
terince” ilgilendiğini belirten katılımcıların 
(% 15,8) oranının azlığı (Tablo 28) ise dikkat 
çekmektedir.  Bu noktada Almanya’da yaşa-
yan Türk vatandaşlarının Türk hükümetinin 
yasal destek noktasında yetersiz kaldığını dü-
şündükleri söylenebilir. 

Kültürlerarası uyum ve diyalog bağlamında 
Almanya’da yaşayan Türklerin iletişimsel 
çevreleri ve bu çevrelerde daha çok hangi dili 

kullandığı büyük önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda iletişimsel ortamlarında daha çok 
Türk bulunan katılımcıların günlük iletişim-
lerinde ağırlıklı olarak hem Almancayı hem 
de Türkçeyi (Tablo 29) kullandıkları,  ancak 
evde aileleriyle iletişim kurarken daha çok 
Türkçeyi (Tablo 30) tercih ettikleri görülmek-
tedir. Katılımcılar her iki dili de iyi konuşabil-
diklerini (Tablo 31), Türkçelerini geliştirmek 
için herhangi bir Türkçe eğitim programına 
ihtiyaç duymadıklarını (Tablo 33) ve kendile-
rini Türkçe dilinde daha iyi ifade edebildikle-
rini (Tablo 32) belirtmektedirler. Bu durumda 
katılımcıların okul, iş, alış-veriş, gibi durum-
larda hem Türklerle hem Almanlarla hem de 
diğer yabancı uyruklu vatandaşlarla iletişim 
kurabilmeleri gerekli olduğundan katılımcı-
lar günlük iletişimlerinde iki dili birden kul-
lanmaktadır. Aileleriyle evde daha çok Türk-
çe iletişim kurmayı tercih eden katılımcıların 
günlük iletişimde Almancayı da kullanmaları 
onların Türkçe bilmeyen insanlarla iletişim 
kurmak adına yani bir zorunluluktan dolayı 
Almancayı tercih ettikleri çıkarımının yapı-
labilmesini mümkün kılmaktadır. Her iki dili 
de iyi konuşabildiklerini ancak kendilerini 
Türkçe dilinde daha iyi ifade edebildiklerini 
belirten katılımcıların Türkçe düşündükleri 
ve anlatmak istediklerini Türkçe kavramlarla 
daha kolay ifade edebildikleri söylenebilir. 

Kuşaklar arası karşılaştırma yapılan bazı ça-
lışma, makale ya da yazılarda Almanya’da 
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yeni yetişen üçüncü kuşakla birlikte Türk 
dilinin, dininin, kültürünün, gelenek ve göre-
neklerinin giderek yozlaştığı ya da yozlaşa-
cağı çıkarımı yapılmakta ve bundan sonraki 
kuşaklarda asimilasyonun hız kazanacağı 
öngörüsü savunulmaktadır. Bu konu gerçek-
ten merak edilen ve araştırılan bir konu olma 
özelliği göstermektedir.  Anket çalışmasından 
elde edilen veriler kapsamında katılımcıların 
bazı sorulara verdiği cevaplar yaş aralıkları ile 
karşılaştırılmış ve bu sorularda kuşaklar arası 
karşılaştırma yapılması amacı güdülmüştür. 
Bu kapsamda birinci ve ikinci kuşak olarak 
adlandırılan yaş gruplarının Almanya’yı va-
tan olarak benimseyemediği, üçüncü kuşağın 
ise Almanya’yı “kısmen” vatan olarak kabul 
ettiği (Tablo 34) sonucuna ulaşılmıştır. Bu-
radan hareketle üçüncü kuşağın Almanya’yı 
vatan olarak benimseme konusunda kafasının 
karışık olduğu söylenebilir. Almanya’ya ça-
lışmak amacıyla gelen ilk kuşağın dil bilme-
me sorunu nedeniyle Almanya’da çok sıkıntı 
çektiği bir gerçektir. Yabancı bir ülkede yaşa-
mı idame ettirebilmek için belli bir düzeyde 
o ülkenin dilinin öğrenilmesi gerekir. Katı-
lımcılardan birinci ve ikinci kuşağın Alman-
ca dil bilme düzeyleri iyi değilken, üçüncü 
kuşak gençlerin hem Almanca hem de Türk-
çe dil bilme düzeyleri diğer iki kuşağa göre 
daha yüksektir (Tablo 35). Almanya’yı vatan 
olarak benimseme noktasında kararsız olan 
üçüncü kuşağın kendini Türk ulusuna daha 
yakın hissettiği, ikinci ve birinci kuşağın da 

kendini Türk milletine daha yakın gördü-
ğü (Tablo 36) saptanmaktadır. Bu bağlamda 
her üç kuşakta da benlik kaybı yaşanmadığı 
görülmekte ve ana vatanlarına bağlılıklarını 
her fırsatta dile getiren göçmenlerin yabancı 
bir ülkede olmalarına karşın kimliklerini ko-
ruduğu gözlenmektedir. Buna paralel olarak 
her üç kuşak da Türkiye’de yaşamak ya da 
çalışmak istediğini (Tablo 37) dile getirmek-
tedir. Arkadaş ortamlarında daha çok Türkle-
rin olduğu birinci ve ikinci kuşak gibi üçüncü 
kuşak da arkadaş ortamlarında Türklere yer 
vermekte (Tablo 38) ve daha çok Türklerle 
iletişim kurmaktadır.

Sonuç olarak; katılımcıların anketteki soru-
lara verdikleri cevaplar dâhilinde katılım-
cıların, kendilerini Türk hissettiği ve Türk 
ulusuna daha yakın gördüğü, vatana büyük 
bir özlem duyduğu, Türk kültürüne, gelenek 
ve göreneklerine bağlı olduğu, her iki dili 
de iyi konuşabildiği ancak kendilerini Türk 
dilinde daha iyi ifade edebildiği, Müslüman 
olarak yaşadıkları, büyük bir çoğunluğunun 
Türkiye’ye geri dönme arzusuna sahip oldu-
ğu,  saptanmıştır. Bu bağlamda Almanya’da 
yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunun dil, 
kimlik ve aidiyet duygularını koruduğu, hatta 
bu kimlik ve aidiyet duygularını kaybetme-
mek için sosyal çevrelerinin daha çok Türk-
lerden oluştuğu, iletişimsel ortamlarında dil 
olarak daha çok Türkçe’yi kullandıkları göz-
lenmektedir. Bu durum elbette Almanya’da 
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yaşayan Türklerin dil, kimlik ve kültürel un-
surları korumaları açısından olumlu bir du-
rumdur ancak sonuçlara Almaya cephesinden 
bakıldığında yaşanılan ülkeyle bütünleşme 
ve yerli halkla sağlıklı iletişimin kurabilmesi 
açısından kaygı verici bir durum olarak görü-
lebilmektedir. Bu durumda uyum noktasında 
Almanya’da yaşayan Türkler kadar Almanya 
hükümetinin yetkililerine ve yerli halka da 
büyük görevler düşmektedir. Almanya’da ya-
şayan göçmenlere karşı ayrıştırıcı değil bir-
leştirici politikalar yürütülmeli ve söylemler 
bu doğrultuda geliştirilmeli, her iki kesim de 
birbirlerinin din, dil, kimlik ve aidiyet duy-
gularına saygı göstermeli, her iki taraf için de 
nefret dili ortadan kaldırılmalıdır. 

Diğer yandan söz konusu çalışma yapılır-
ken Almanya’da yaşayan özellikle dördün-
cü kuşak (ve gelecek kuşaklar) gençlerin 
Almanya’da doğup büyümeleri ve eğitimle-
rini orada almaları sebebiyle düşünce sistem-
lerinde bir değişiklik olduğu gözlemlenmiş 
ancak bu gözlem şuan için bilimsel araştırma 
teknik ve yöntemleri kullanılarak ölçülme-
miştir. Dördüncü kuşak Türk gençlerinin ile-
tişim kurarken bir Türk gibi değil bir Alman 
gibi düşündükleri, Türkçe cümle yapılarını 
Alman düşünce sistemine göre kurdukları ve 
Türkçe’yi düzgün konuşabilme noktasında 
sıkıntılar yaşadıkları, okudukları okullarda 
(daha çok üniversitelerde) Türkçe öğrenebil-
mek için Türkçe kurslarına katıldıkları, hatta 

ve hatta dil, din ve kültürel özellikleri Türkçe 
kitaplardan değil Almanca yazılmış kitaplar-
dan ve kaynaklardan okuyarak öğrendikleri 
gözlemlenmiştir. Bu durum ise Almanya’da 
Türk kimliğiyle yaşayan gelecek kuşaklar 
açısından dil, din, kimlik ve aidiyet duyguları 
noktasında olumsuz bir durum olarak değer-
lendirilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

In the study, almost all of the hypotheses mentioned were confirmed except one. The hypothesis 
“The first and second generation in Turkey, which has been living in Germany for more than 
half a century, is experiencing integration problems in Germany.” is not fully confirmed. Since 
integration cannot be measured with a single parameter, it is necessary to look at Tables 34, 35, 
36, 37 and 38 where intergenerational comparisons are made to measure the verifiability of this 
hypothesis. In this context, In the framework of the data in Table 34 shows the comparative 
analysis of data on participants’ age and Germany rate of seeing as homeland the proportion of 
those who fully adopt Germany as a homeland is quite low in all generations. In this case, it can 
be said that the first and second generations together with the third and fourth generation in 
Germany do not see Germany as their homeland. In addition, the relationship between the age 
of the participants and the cases of adopting Germany as a homeland were analyzed by  
test.According to the test, it was found that the difference between the participants’ age of adop-
tion and Germany was significant (Chi-Square: 27.712a, p (0.023) <0.05). In the light of the 
data in Table 35 which shows a comparative analysis of the data about Age & Which Language 
They Speak Better the first and second generations have a very low German speaking ability 
compared to the third and fourth generations. In this case, it can be said that the first- and se-
cond-generation citizens living in Germany have problems due to their inability to speak Ger-
man well in their relations with public institutions and organizations and their inability to exp-
ress themselves well. Further, the relationship between the ability of the participants to speak 
the language better and the phenomenon of age was analyzed by test.According to the 
results of the test; it was found that the difference between the age of the participants and the 
situation in which the participants could speak Turkish or German was significant (Chi-Square: 
1.356E2a, p (0.000) <0.05).In other words, the fact that participants can better speak one of two 
languages or both languages speak well has a meaningful relationship with the phenomenon of 
age. According to the data in Table 36, the Comparative Analysis of data regarding Age &Par-
ticipants Feelings about what nation they feel closer ; it can be said that every generation of 
Turks living in Germany sees itself as a Turkish and feels closer to the Turkish nation.In addi-
tion (Chi-Square: 23.651a, p (0.540)> 0.05)there is no significant relationship between the age 
of the participants and feelings of the participants about what nation they feel closer. The sense 
of belonging is independent of age. The sense of belonging among generations has not changed 
and every generation sees itself closer to the Turkish nation. As a result of the data in table 
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37shows a comparative analysis of the data about the Age &desire to live and work in Turkey 
it said that the vast majority of each generation wants to live or work in Turkey. Feelings of 
participants about whether they want to live or work in Turkey are not significantly differentia-
ted with age.  (Chi-Square: 11.976a, p (0.287)> 0.05). This feeling is independent of age. As a 
result of the data in Table 38 which shows a comparative analysis data about participants’’ Ages 
&the Nationality of People in Their Friends’ Environments there are more Turkish citizens in 
the communicative environments of Turks living in Germany from every generation.The fact 
that the people in the friends’ environment of the participants were Turkish or German differed 
significantly with the age phenomenon (Chi-Square: 26.556a, p(0.033) < 0.05).Choosing Tur-
kish or German citizens as friends is not independent of age.  Although 68% of the respondents 
stated that they were adapting to Germany (Table 24),in another question, 23.1% of the partici-
pants stated that they could not adapt to Germany because of  language, 22.8% because of 
cultural values, attitudes and behaviors, 20.9% because of religion, 15.2% in business life and 
10% in daily relations (Table 25). In this case, in intergenerational comparison in Turkish soci-
ety living in Germany, it can be said that the third and fourth generations, in addition to the first 
and second generations, cannot fully comply with the integration into Germany. The hypothesis 
“Turks living in Germany feel they belong to Turkish identity and culture ” is confirmed by the 
results in Table 10. The hypothesis “Turks living in Germany do not see Germany as their home 
country” is confirmed by the results in Table 12. The hypothesis “In Turks living in Germany, 
a sense of returning to their homeland after a while is dominant” is confirmed by the results in 
Table 14. The hypothesis “The Turks living in Germany prefer more Turkish people as their 
social environment and friends” is confirmed by the results in Table 21. The hypothesis “The 
most important factors in the failure of Turks living in Germany to adapt to Germany; language, 
religion and cultural phenomena” is confirmed by the results in Table 25. The hypothesis “Turks 
living in Germany mostly use their native language in their daily communication.” is “partially” 
confirmed by the results in Table 29.Because 59.4% of the participants stated that they used 
both Turkish and German in their daily communication. However, when evaluated as only Tur-
kish and only German language, it is seen that they use more Turkish in their daily communi-
cation. The hypothesis “The first and second generations who migrated to Germany speak bet-
ter Turkish than the third and next generation born and raised in Germany” is confirmed by the 
results in Table 35. As a result; within the scope of participants’ answers to the questions in the 
survey it has been determined that the participants felt themselves Turkish and closer to the 
Turkish nation, had a great longing for the country, was dependent on Turkish culture, customs 
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and traditions, could speak both languages well, but could express themselves better in the Tur-
kish language, lived as Muslims and the majority of the participants wants to return to Turkey. 
In this context, it is observed that the majority of Turks living in Germany protect their feelings 
of language, identity and belonging and their social circles are mostly composed of Turks in 
order not to lose this sense of identity and belonging and they use more Turkish as a language 
in their communicative environments. This is of course a positive situation in terms of protec-
ting the language, identity and cultural elements of Turks living in Germany however, the re-
sults can be seen as a worrying situation in terms of integration with the country and establis-
hing healthy communication with the local people. In this case, as well as the Turks living in 
Germany, the German government officials and the indigenous people have great responsibili-
ties. Unifying policies against migrants living in Germany should be carried out, and discourses 
should be developed accordingly, both groups must respect each other’s feelings of religion, 
language, identity and belonging, and hate language must be eliminated for both sides. On the 
other hand, it was observed that the fourth generation (and future generations) young people 
living in Germany had a change in their thought systems because they were born in Germany 
and educated there. However, this observation is currently not measured using scientific rese-
arch techniques and methods. It has been observed that the fourth generation of Turkish youth 
think like a German when they are communicating, they built Turkish sentence structures ac-
cording to German thought system and they had difficulties in speaking Turkish properly, they 
attended Turkish courses to learn Turkish in the schools they read (mostly in universities) and 
even they learn the language, religion and cultural features not only by Turkish books but also 
by reading books and sources written in German. This situation can be considered as a negative 
situation in terms of language, religion, identity and sense of belonging in terms of future gene-
rations living in Turkey with Turkish identity.



6161

PRINT MEDIA ANALYSIS WITH DATA OF TUIK BELONGING TO THE 
YEARS 2013 AND 2018 (1)

2013 VE 2018 YILLARINA AİT TUİK VERİLERİYLE YAZILI MEDYA 
ANALİZİ

Mustafa TALAS1, Murat KORKMAZ2, Giray Saynur DERMAN3

1Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Niğde / Turkey
2Güven Plus Grup Counseling Inc. Istanbul / Turkey

3 Marmara University, Faculty of Communication, Istanbul / Turkey
ORCID ID: 0000-0002-0031-489X1, 0000-0001-7925-51422, 0000-0003-3805-712813

Öz: Amaç: Türkiye ve gelişmiş dünya ülkelerinde yazılı medya-
nın önemi her geçen gün artış göstermektedir. Özellikle okuma 
alışkanlığı ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu dünya ülkelerinde 
basın medya yolu ile gerçekleştirilen güncel olaylar başta olmak 
üzere farklı dünya ülkelerinde meydana gelen farklı türdeki ha-
berler toplum ve bireylerinin güncel olaylara olan bilgi talebini 
karşılamaktadır. Bu nedenle yazılı medyanın günümüzdeki önemi 
oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada amaç olarak yazılı 
medyanın günümüzdeki önemi, basın kart sahibi çalışan sayısı, 
yayın sayısı, tiraj ve baskı sayınının belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Yöntem: Basın ilan kurumu tarafından düzenli olarak toplanan 
yazılı medya istatistikleri doğrultusunda TUİK tarafından derlene-
rek hazırlanan 2013 ve 2018 yıllarına ait olan veriler kullanılarak 
farklı analiz yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada 
4 kategoriye ayrılan başlık altında veriler analiz edilmiştir. Kap-
sam: Elde edilen veriler altı döneme aittir. Elde edilen verilerin 
analize uygun hale getirilmesi için öncelikle derlemesi gerçekleş-
tirilmiştir. Uygun hale getirilen veriler daha sonra analiz için Pasw 
18 istatistik programına yüklenmiş ve analiz sürecine geçilmiştir. 
Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada pearson korelasyon analizi kul-
lanılarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü ince-
lenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonrasında elde edilen bulgu-
lara göre yazılı yayın sayısının 2018 yılı baz alındığında her geçen 
yıl bir azalış eğilimi görülmektedir. Aynı durum dergiler içinde ge-
çerlidir. Basın kart sahibi erkeklerde yüksek iken kadınlarda daha 
azdır. Azalış nedeni olarak teknoloji ve internet boyutunun önemli 
bir etki oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Dergi, Gazete, Basın Kartı, Tiraj, 
TUİK

Abstract: Purpose: The importance of the print media in Tur-
key and the developed world countries is increasing each passing 
day. Especially the current events carried out through the press 
and media in the world countries where reading habits and educa-
tion levels are high, different types of news occurring in different 
world countries meet the information demand of the society and 
individuals for current events. For this reason, today’s importance 
of print media is very high. The purpose of this study is to determi-
ne the importance of print media today, the number of employees 
with press-card, number of publications, circulation and number 
of prints. Method: In line with the print media statistics collec-
ted regularly by the press and announcement association, the data 
were analyzed under 4 categories in the study performed in line 
with different analysis methods by using data of 2013 and 2018 
compiled by TUIK (Turkish Statistical Institute). Scope: Data col-
lected belong to six periods. In order to make the obtained data su-
itable for analysis, firstly the compilation was performed. The data 
were then loaded into the Pasw 18 statistical program for analysis 
and the analysis process was started. Findings and Conclusion: 
In this study, the direction and magnitude of the relationship bet-
ween the variables was investigated by using Pearson correlation 
analysis. According to the findings obtained after the analysis, it 
is seen that the number of written publications decreases each pas-
sing year based on the year 2018. The same situation is valid for 
journals. The number of press-card holders is high in males and 
lower in females. As a reason for the decrease, we can say that the 
size of technology and internet has a significant impact.
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INTRODUCTION and THEORETICAL 
FRAMEWORK 

The need for information in individuals and 
societies from past to present and the need for 
this information requirement has increased 
day by day. Especially positive or negative 
news and developments experienced in many 
world countries particularly in Turkey in re-
cent years affect different societies and indi-
viduals. These impacts can be analyzed under 
different titles. However, the common impact 
as the most important dimension can be stated 
to be defense and economy. 

For this reason, print media is an important 
part of our daily lives. Print media is highly 
important in providing national and interna-
tional information flow and transferring this 
information to those needing or demanding it 
through different methods and channels. 

When we analyze the print media process as 
the sector, we see that we can make evalua-
tion under many factors.

The developing technology and network indi-
cate that there is a declining inclination when 
the print media sector is compared to the pre-
development dimension of internet systems 
or technology. The reason is that it is easier 
to have thematic or specific access to the de-
sired information or the nature and content of 
the requested information from the internet 
environment. Another aspect of the decrease 

in the demand for print media is the economy. 
Since the internet environment used in reach-
ing easy, fast and desired content or news ad-
versely affects the interest and demand of the 
individuals to the print media and thus causes 
the decrease of the print media materials.

Following the statistical methods and prac-
tices used in this study and the analysis we 
performed for data obtained, the decrease is 
observed to be increasing compared to the 
previous year. This dimension can be evalu-
ated from different perspectives. 

We have limited this research with four di-
mensions or categories. Other factors and rea-
sons leading to a decrease within the scope 
of the research can be determined and the 
reasons can be analyzed under many dimen-
sions namely social, personal, sociological, 
cultural, economic, technologic and other di-
mensions. 

It is seen that in today’s conditions and time 
when the technology we use is utilized most 
effectively, the society and individuals want 
to reach the information they need faster and 
only under the dimension they need. This 
situation also affects the preferences of indi-
viduals and societies. Therefore, we see that 
our theory is supported when we look at some 
literature studies and researches.
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LITERATURE SEARCH 

 According to a news report on the news chan-
nel called Dünya, it is emphasized that the 
rates of print media are gradually decreasing. 
It is pointed out in the same news that 59.6% 
of print media organs are journals. Accord-
ing to the evaluation based on 2016, there is a 
2.3% decrease in the comparison of the same 
year with the following year.1 

According to a different news on the internet, 
the situation is in parallel with the previous 
news site. As stated in the news content, it is 
informed that the rate and circulation of the 
print media is decreasing each year. It is also 
highlighted in the same news content that 
many newspapers were closed due to falling 
circulation.2

According to the news made by Özdemir on a 
different website, newspaper journalism is de-
clared to be replaced by internet journalism, 
and it confirms that the individual or society 
preferences are now technology-oriented due 
to the preferences of internet and developing 
technology. 3

1 https://www.dunya.com/gundem/yazili-medya-
istatistikleri-aciklandi-haberi-423532

2 https://dokuz8haber.net/manset/verilerle-yazili-
basin-tirajlar-dusuyor-gazeteler-kapaniyor-medya-
cikis-yolu-ariyor/

3 (M. Rıdvan ÖZDEMİR) https://www.linkedin.
com/pulse/verilerle-internet-habercili%C4%9Fi-
g a z e t e - h a b e r c i l i % C 4 % 9 F i n i - e t t i -
%C3%B6zdemi%CC%87r

METHOD

Print media statistics obtained from TUIK 
were used in this study. Data were collect-
ed by the press and announcement associa-
tion between 2013 and 2018 and shared with 
TUIK. Data were analyzed under 4 categories 
in the analysis. For Journals and Newspapers, 
these are as follows;

- Number of publications 

- Circulation 

- Number of male and female employees 
with press-card 

- Number of printings 

SCOPE

Data belonging to a total of 6 periods be-
tween 2013 and 2018 were analyzed in this 
study. Data were compiled from the Turkish 
Statistical Institute.

FINDINGS AND ANALYSIS

Pasw 18 software was used in this analysis. 
Basic statistics were used to obtain summary 
info about the variables. Pearson correlation 
analysis informs about the direction and mag-
nitude of the relationship between variables. 
The conjugate samples give information 
about whether there is a difference between 
the t-test groups while the Anova analysis 
provides insight into whether there is a dif-
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ference between the categories. All statisti-
cal analyses were tested at 0.05 significance 
level.

In a scientific study, information was given 
about the speed, reliability and needs of the 
society and individuals in reaching infor-
mation. According to this information, it is 
pointed out that today’s print media readers 
demand more information as per speed and 
need (Özçağlayan, 2008: 131-159). 

In another research study, the important ef-
fects of social media on print media were 
mentioned. There is a significant increase in 
the use of social media as the number of in-
ternet users is increasing gradually at a rapid 
pace. Therefore, it reveals the fact that most 
of the news and information needs are pro-
vided through social media (Çalışkan and 
Mencik, 2015: 1-24). 

An important effect of the decrease in the print 
media can be shown as keeping the concepts 
of religion and belief in the foreground. This 
is seen as an important factor by the consum-
er or reader. We can say that some print media 
groups form groups specially and shape the 
content of news especially according to the 
communities and societies they serve. When 
the concepts of religion and belief are taken 
into consideration, it is seen that different 
groups or societies do not respect these print 
media groups.

A different study has also found the fact that 
religious perception and phenomenon has a 
significant effect on the decrease in print me-
dia. In this study, it is emphasized that the 
effect of the concepts of religion and belief 
among the preference and preference reasons 
of the readers of print media has a significant 
dimension while the rates of print media be-
longing to different opposing groups have de-
creased due to these reasons (Güneş, 2018: 
203-216). 

When we look at another print media re-
search, it has been found that globalization 
and the reality of new media has a significant 
impact on the print media. This is the reason 
for the emergence of an economic reality. 
Since the economic process applies an impor-
tant impact on the preferences of individuals 
in today’s conditions. Even though the cost 
of print media is low, the news reached with-
out any economic expense is more preferred 
(Tunalı, 2017: 35-42). 

Another dimension we consider within the 
scope of our research is the decrease in the 
number of press-card holders. This is also a 
problem that arises due to economic reasons. 
Because today’s print media groups are mini-
mizing the number of employees due to lack 
of income or profit margins at the desired rate. 
This situation causes a decrease in the num-
ber of press card holders. In a different study, 
problems related to the work of press-card 
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holders were evaluated. These problems were 
examined under different dimensions and it 
was emphasized that the economic dimension 
was an important effect in decreasing number 
of press-card holders (Öztürk, 2017: 89-111).  

In the study prepared in line with the years 
2005 and 2014, the elements affecting the 
“print media” sales in Turkey were evaluated 
with an econometric analysis. The study has 
revealed the fact that internet and technology 
development has a significant impact on in-
dividuals. In addition, it has been determined 
that the diversity of mass media, political per-
spectives and sanctions, literacy rate and the 
intellectual structure generate a significant 
effect on print media sales and circulation 
(Karagöz, 2015: 115-137). 

ANALYSIS and FINDINGS

According to the print media statistics ob-
tained from TUIK; 

•	 According to the graphical analysis, the 
number of newspaper publications de-
creased by 1% in 2018 compared to the 
previous year and 11% in the last six 
years. Newspaper circulation decreased 
by 17% in 2018 compared to the previous 
year and 44% in the last six years.

•	 The number of journal publications de-
creased by 4% in 2018 compared to the 
previous year and 14% in the last six 
years. Newspaper circulation decreased 
by 22% in 2018 compared to the previous 
year and 52% in the last six years.

 

Figure 1. Number of Publications and Circulation 
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Pearson correlation analysis was used to in-
vestigate the relationship between the num-
ber of publications and their circulation.

•	 There is a positive and strong relation-
ship between the number of journal pub-
lication and their circulations.

•	 There is a positive and strong relation-
ship between the number of newspaper 
publication and their circulations.

Between 2013 and 2018, the number of 
journal and newspaper publications was ex-
amined. In 2018, the number of newspaper 
publications decreased by 26% compared to 
the previous year while the number of journal 
publications decreased by 21%. In the last six 
years, the number of newspaper publications 
decreased by 42% while the number of jour-
nal publications decreased by 53%. 

Figure 2. Number of printings

According to the graphical analysis, the num-
ber of male journalists holding the Yellow 
Press card decreased by 6% in 2018 com-
pared to the previous year and decreased by 
6% in the last six years. In 2018, the num-

ber of journal publishers having yellow press 
card decreased by 5% compared to the previ-
ous year and increased by 3% in the last six 
years.
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Figure 3. Number of Press-Cards

Anova analysis was applied to determine 
whether the number of publications in the 
journal and newspaper sectors differed by 
years. The main hypothesis of Anova analy-
sis states that there is no difference between 
years.

In the analysis performed related to the num-
ber of publications, the sig. values of the hy-

potheses belonging to the journal and news-
paper sectors are below 0.05. Accordingly, 
there is a statistical difference between years 
in the number of journal and newspaper pub-
lications. The year that decreased the most 
was 2016 with 8% for the journal while it de-
creased by 7% in 2015 and 2016 in the news-
paper sector.

Table 1. ANOVA – Number of Publications

 Sum of Squ-
ares

df Mean 
Square

F Sig.

Number of publica-
tions for Journal

Between Groups 372715.333 5 74543.067 5.358843 0.02345

Within Groups .000 0    

Total 372715.333 5    

Number of publi-
cations for News-
paper

Between Groups 357417.500 5 71483.500 6.742890 0.01762

Within Groups .000 0    

Total 357417.500 5    
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Anova analysis was applied to determine 
whether there is a difference between the cir-
culation of journal and newspaper sectors by 
years. The main hypothesis of Anova analy-
sis states that there is no difference between 
years.

In the analysis performed related to the num-
ber of circulations, the sig. values of the hy-

potheses belonging to the journal and news-
paper sectors are below 0.05. Accordingly, 
there is a statistical difference between years 
in the number of journal and newspaper cir-
culations. The year that decreased the most 
was 2016 with 27% for the journal while it 
was 2016 again for newspaper sector with 
20%. 

Table 2. ANOVA - Circulation

 Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Journal Circu-
lation

Between 
Groups

4929205230993430.000 5 985841046198686.000 8.85146 0.03802

Within 
Groups

.000 0 .   

Total 4929205230993430.000 5    

Newspaper 
Circulation

Between 
Groups

756395800575101000.000 5 151279160115020000.000 7.28432 0.01024

Within 
Groups

.000 0 .   

Total 756395800575101000.000 5    

Anova analysis was applied to determine 
whether there is a difference between the 
number of printings in journal and newspa-
per sectors by years. The main hypothesis of 
Anova analysis states that there is no differ-
ence between years.

In the analysis performed related to the num-
ber of printings, the sig. values of the hypoth-

eses belonging to the journal and newspaper 
sectors are below 0.05. Accordingly, there is 
a statistical difference between years in the 
number of journal and newspaper printings. 
The year that decreased the most was 2016 
for journal and newspaper sectors with 29% 
and 18% respectively.
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Table 3. ANOVA – Number of Printings 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Journal Prin-
ting

Between 
Groups

7245443759044250.000 5 1449088751808850.000 5.71689 0.01267

Within Gro-
ups

.000 0 .   

Total 7245443759044250.000 5    

Newspaper 
Printing

Between 
Groups

1020558253918110000.000 5 204111650783621000.000 4.90255 0.01763

Within Gro-
ups

.000 0 .   

Total 1020558253918110000.000 5    

The Conjugate Samples was applied in order 
to determine whether there is a difference be-
tween the uses of press-cards by genders. The 
main hypothesis of conjugate samples states 
that there is no difference between genders.

In the analysis performed related to the gen-
ders, the sig. values of the hypotheses belong-
ing to the females and males are below 0.05. 
Accordingly, there is a statistical difference 
between genders in the use of press-cards. In 
2018, males used press-cards more than fe-
males at a rate of 196%. 

Table 4. Paired Samples Test – Press-Card

 Paired Differences t df Sig. (2-ta-
iled)Mean Std. Devi-

ation
Std. Error 
Mean

95% Confidence 
Interval of the Diffe-
rence

Lower Upper

Pair 
1

Press-Card for Males 
Press-Card for Females

2816.667 120.006 48.992 2690.728 2942.605 57.492 5 .000

CONCLUSION

Following this study and the data obtained af-
ter the print media research and application, 

every coming year reveals a declining ten-
dency compared to the previous year when 
the relevant years are considered. Many fac-
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tors that affect this situation are also seen in 
the literature study. Factors causing this de-
crease can be examined under different titles. 
According to the literature research and the 
findings obtained, the rapid introduction of 
new technologies into our lives, the use of 
the Internet, the economic dimension, beliefs 
and religious concepts, political and politi-
cal practices cause a general decrease in the 
number of print media. Looking at the find-
ings obtained after the analysis, 

•	 The number of newspaper publications 
decreased by 1% in 2018 compared to 
the previous year and 11% in the last six 
years. Newspaper circulation decreased 
by 17% in 2018 compared to the previous 
year and 44% in the last six years. The 
number of journal publications decreased 
by 4% in 2018 compared to the previous 
year and 14% in the last six years. News-
paper circulation decreased by 22% in 
2018 compared to the previous year and 
52% in the last six years.

•	 There is a positive and strong relation-
ship between the number of journal pub-
lication and their circulations. There is a 
positive and strong relationship between 
the number of newspaper publication and 
their circulations.

•	 In 2018, the number of newspaper pub-
lications decreased by 26% compared to 

the previous year while the number of 
journal publications decreased by 21%. 
In the last six years, the number of news-
paper publications decreased by 42% 
while the number of journal publications 
decreased by 53%.

•	 The number of male journalists holding 
the Yellow Press card decreased by 6% in 
2018 compared to the previous year and 
decreased by 6% in the last six years. In 
2018, the number of journal publishers 
having yellow press card decreased by 
5% compared to the previous year and 
increased by 3% in the last six years.

•	 There is a statistical difference between 
years in the number of journal and news-
paper publications. The year that de-
creased the most was 2016 with 8% for 
the journal while it decreased by 7% re-
spectively in 2015 and 2016 in the news-
paper sector.

•	 There is a statistical difference between 
years in the number of journal and news-
paper circulations. The year that de-
creased the most was 2016 with 27% for 
the journal while it was 2016 again for 
newspaper sector with 20%.

•	 There is a statistical difference between 
years in the number of journal and news-
paper printings. The year that decreased 
the most was 2016 for journal and news-
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paper sectors with 29% and 18% respec-
tively. 

•	 There is a statistical difference between 
genders in the use of press-cards by years 
for those working in journals and news-
papers. In 2018, males used press-cards 
more than females at a rate of 196%.
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JEAN BAUDRİLLARD’IN FELSEFESİNDE KİTLE VE İNSAN (1)
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Jean Baudrillard’ın tüke-
tim toplumu anlayışında insanın yerini, insana ilişkin prob-
lemleri ve bu problemlerin felsefi temellerini ele almaktır. 
Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeli ile yapılmıştır. Tarama modeli tavırları, davranışları 
karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri toplama sistemi-
dir. (Gürsakal, 2001: 135) Bulgular: Kapitalizmin etkisi ile 
toplumda üretim odaklı yapı yerini tüketim sistemine bırak-
mıştır. Kitleler artık ihtiyaçları için değil, tüketim için tüketim 
eylemini gerçekleştirmektedir. Tüketim nesnelerinde de önem 
verilen, o nesnenin bir göstergesinin olması yani bir markaya 
ait olması ve toplumda genel kabul görmesi, moda haline gel-
mesidir. Kitlenin göstergelere önem vermesi, anlamın ve ha-
kikatim kaybolmasına neden olmuştur. Bu durum, toplumsal 
ve insani değerlerin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. 
Medyada yer alan içerikler, kitlelerin ekranlarda takip ettikleri 
gösteridir; göstergelerdir. Dolayısıyla kitle, bir film sahnesi 
ile önemli bir haberin sunumunu aynı tepkisizle izlemektedir. 
Sonuç: Gerçeklik ilkesinin yok olduğu simülasyon düzenin-
de, kapitalizmin göstergeleri ve teknolojinin ilerlemesiyle an-
lamın ortadan kalkması, toplumda kitle kültürünün oluşumuna 
zemin hazırlamıştır. Teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması, 
kitlenin tavır ve tutumlarını değiştirmiş, aynı zamanda insan 
olmanın önemini ve değerini sarsacak bir gidişata yol açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Kapitalizm, Teknoloji, Kit-
le, İnsan

Abstract: Aim: The aim of this study is to examine the pla-
ce of a human being in Jean Baudrillard’s understanding of 
consumer society, human problems and philosophical foun-
dations of these problems. Method: This study is carry out 
with a screening model of qualitative research methods. The 
scanning model is a data collection system to compare and 
describe behaviours. (Gürsakal, 2001: 135) Resılts: With the 
influence of capitalism, the production-oriented structure in 
society has been replaced by the consumption system. The 
masses do not act for their needs anymore, but for consump-
tion. Importance of the objects of consumption, it is an indi-
cation of the object that a brand belongs to the brand and the 
general acceptance of society, is to become a fashion. The im-
portance of the audience to the indicators caused by the loss of 
meaning and truth. This means the disappearance of social and 
human values. The content in the media is the display of the 
masses on the screens; are indicators. Hence, the mass follows 
the presentation of a film scene and important news with the 
same unresponsive. Conclusıon: The disappearance of mea-
ning with the progression of technology and the indicators of 
capitalism, in which the principle of reality disappeared, and 
the development of technology, laid the ground for the forma-
tion of mass culture in society. The development and diffusion 
of technology have changed the attitudes and attitudes of the 
mass and has led to a course that will undermine the importan-
ce and value of being human.

Key Words: Simulation, Capitalism, Technology, Mass, Hu-
man
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GİRİŞ

İnsan, hem felsefenin yaratıcısı, hem de fel-
sefenin temel konulardan birini oluşturan bir 
konumda yer almaktadır. İnsan çoğunluk-
la felsefenin işleyişi ve ilgilendiği konuları 
kapsamında ele alınmıştır. Bu nedenle insa-
nın belirli alanların çerçevesi içinde eritilerek 
incelendiği söylenebilir. Bu durum, insanın 
başlı başına bir problem olarak ele alınmasını 
felsefenin başladığı dönemden daha ileri bir 
zamana taşımaktadır. Yaşanan düşünsel ve 
teknolojik gelişmeler, insana ilişkin problem-
leri şekillendirmiştir. Böylelikle insana ilişkin 
görüşler ve insanın konumu değişmiştir.

Genel olarak insan problemi, insanın kendini 
ve çevresini anlamlandırması, değerini ortaya 
koyması açısından hayati öneme sahip olduğu 
için sadece felsefenin değil, fakat aynı zaman-
da din, sanat, edebiyat ve bilim gibi düşünsel 
disiplinlerin de konusunu oluşturmuş ve bu 
disiplinler tarafından çözülmeye, hiç olmasa 
problemin ortaya koyulmasına çalışılmıştır. 
Bunun nedeni, insanın olmadığı bir dünyada 
tüm felsefi ve bilimsel sorgulamaların anla-
mını yitirecek olmasıdır. Yaşadığı dünyayı 
anlamlandırma, göstergeler kullanma özellik-
leri genellikle insana yüklenmektedir. Bu ne-
denle insanın içinde olmadığı bir sorgulama 
anlamsız olacaktır. Hatta sorgulamanın kendi-
si olmayacaktır. Çünkü insan çok boyutlu bir 
varlıktır ve sorgulamanın kendisi dahi insanın 
yalnızca bir özelliğidir. Bu denli karmaşık ve 

pek çok özelliği bünyesinde taşıyan insanı 
kuşatan yapılar ve toplumsal süreçler, insanı 
anlamak ve değerini ortaya koymak açısından 
oldukça önemlidir.

Antik Yunan felsefe geleneğinde insanın bir 
problematik oluşturduğu söylenebilir. Bu 
düşünce yapısı içinde insan genellikle haki-
kat arayışı, varlık görüşü, ahlak ve siyasete 
ilişkin kuramlar çerçevesinde ele alınmıştır. 
Sofistler, bir hakikatin varlığını, her alanda, 
reddetmek amacıyla insanı ölçü olarak kul-
lanmıştır. Protagoras’ın “İnsan, her şeyin öl-
çüsüdür.” sözü bir hakikat tartışması üzerine 
söylenmiştir ve Sofistlerin bilgi anlayışıyla 
paralel bir tutumdur. Çünkü Sofistler, herkes 
için genel geçer bir bilgiyi kabul etmez. Bilgi-
nin kaynağı duyulardır ve duyular değişken-
dir.  Protagoras’ın sözü aynı zamanda, Sofist-
lerin, ilgi duydukları konularda insanı temele 
alarak düşüncelerini biçimlendirdiklerinin de 
ifadesidir. Her türlü bilgi ve değerin Sofistler 
için rölatif bir yapısı vardır. İyi-kötü, doğru-
yanlış, vb. kişiden kişiye değişir. Her insan 
kendine has ve özeldir. Bu nedenle, örneğin, 
iyi kavramı kişinin kendisinin şekillendirdiği 
bir çerçevede olacaktır. 

Sokrates, Sofistlerin düşüncelerine tümüyle 
karşı çıkmıştır. Bilgi anlayışında Sofistlerden 
farklı olarak, rölatif bir tutum yerine, herkes 
için ortak ve herkes için geçerli, akıl yoluy-
la ulaşılabilen genel-geçer bilgiyi kabul eder. 
Doğuştan tüm insanlarda mevcut olan değiş-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart  – Kış Dönemi Sayı: 22 Yıl: 2019

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Number: 22 Year: 2019

ID:523 K:598
 (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)

74

mez bilgi vardır. Akıl yoluyla bu bilginin ha-
tırlanması gerekmektedir. Bu doğru bilgi ah-
lakla ilişkidir. Doğru bilgiyi elde eden insan 
bunu yaşamına yansıtmak durumundadır.  Bu 
doğrultuda insanın yaşamı ve değerine ilişkin 
görüşler ortaya koymuştur. Sokrates’in “Ken-
dini bil ve aşırılıktan kaçın!” (Platon, 2012: 
426) sözü görüşlerinin özeti niteliğindedir. 
Bu cümle ile o, hem bilme eylemine hem de 
bilgiyi kullanma durumuna vurgu yapmış-
tır. Kendini bilme durumu insana ahlaki bir 
amaç, ahlaki bir görev yüklemiştir. İyi kavra-
mı da bilgi gibi değişmeyen bir değerdir. Bu 
nedenle insan iyinin bilgisine varmalı ve onu 
hayatına yansıtmalıdır. Ancak bu şekilde er-
demli insan olunabilir. 

Sokrates’in öğrencisi Platon, ahlaki düşünce 
olarak hocasına benzese de ontolojik açıdan 
da insanı ele almıştır. Platon içinde bilgi do-
ğuştandır ve akıl yoluyla hatırlanabilir. Bilgi 
İdeaların bilgisidir. İdeanın bilgisi değişmez 
ve kesin bilgidir. Bu bilgi anlayışı Platon’un 
varlık görüşleriyle paralel işler. Doğru bilgi 
İdeanın bilgisi olduğu için, değişmez var-
lıklarda İdealardır. İdeaların bilgisi insanın 
zihninde saklıdır. Akıl yoluyla insan İdeanın 
bilgisine ulaşabilir. En yüksek idea İyi İdea-
sıdır. İnsanın amacı da İyi İdeasının bilgisine 
ulaşmak ve İyi İdeasıyla bağlantılı bir şekilde 
yaşamaktır.  İdealar ve görünenler dünyasıyla 
ilişkili olarak düşünceleri çerçevesinde insanı 
maddi olmayan bir töz olarak ifade etmiştir. 

Sokrates gibi bilginin önemine ve kullanımı-
na vurgu yapmıştır. Ona göre görünen dünya-
sında yaşayan insanlar zincirlerinden kurtul-
malı ve idealar âlemine yönelmelidir ancak 
bu şekilde iyinin, doğrunun bilgisine ulaşabi-
lir. Çünkü “ten akıl ile beraber oldukça, ruhu-
muz böyle kötü bir şeye bulaşmış bulunduk-
ça isteğimizin amacı olan şeyi, yani hakikati, 
hiçbir zaman elde edemeyeceğiz.” (Platon, 
1989: 19) Bu doğrultuda da insan bedeninden 
ve bedenine ilişkin zevklerden uzaklaşıp, akli 
bilgiye yaklaştığı ölçüde değerini şekillendir-
miş olur. Akıl ve ruh Platon için olmazsa ol-
maz kavramlardır. İnsanın ahlaki ve ontolojik 
yapısı, akıl ve ruh etrafında şekillenir. Ruhun 
üç bölümü vardır ve bu bölümler insan bede-
ninde çeşitli kısımlarla ilişkilidir. Ruhun kı-
sımları alttan üste doğru, iştah, kalp ve akıl-
dır. İştah bedenin en alt kısmına, hazla ilişkili 
bölümüne denk gelir. Bedenin iradeyle ilişki-
li orta kısmında ruhun kalp bölümü yer alır. 
Ruhun en üst aşaması akıldır. İnsanı iyiye ve 
doğruya yönlendiren bu kısımdır. Akıl aracı-
lıyla insan, iştahın ve bedenin yanıltıcı yapı-
sından uzaklaşır. 

Varlığa ilişkin görüşlerde Aristoteles’in de fi-
kirlerini incelemek gerekir. Çünkü kendinden 
sonra gelen birçok düşünürü etkilemiştir. Ona 
göre varlık, madde ve formdan oluşur. İkisi-
nin birlikteliği olmadan varlık olamaz. Bura-
da varlık derken bahsedilen, bu deyip görebil-
diğimiz varlıklardır. Bu noktada Platon’dan 
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ayrılır. Platon için İdealar âlemi ve görünen-
ler âlemi söz konudur. Aristoteles ise sadece 
içinde bulunduğumuz dünyadan söz eder. Bu 
nedenle madde ve formu yalnızca zihnimizde 
ayırabiliriz. Form, maddenin özünü, türünü 
belirler. Madde, tamamen cisimsel olup dış 
dünyayı belirler. Bütün varlıklar, maddeden 
forma doğru gelişim gösterirler. Burada kar-
şımıza potansiyel ve aktüel kavramları çıkar. 
Potansiyel, bir varlığın sahip olduğu formdur. 
Aktüel, sahip olunan potansiyelin/formun 
gerçekleştirilmesi durumudur. Bütün varlık-
lar, potansiyelden aktüele geçişi gerçekleş-
tirme durumuna göre şekillenir. Bir varlığın 
formu ne kadar fazlaysa o derecede diğer var-
lıklardan üst bir konumda yer alır. İnsanında 
formu fazla maddesi azdır. Bu nedenle insan, 
diğer varlıklardan yüksek bir konumda yer 
alır. Bunun yanı sıra insanın entelektüel ve 
akli yetenekleri devreye girer ve insan daha 
da üst bir konumda yer alır. Aristoteles bu 
görüşleri çerçevesinde ruh-beden anlayışını 
geliştirmiştir. Ruhu üçe ayırır: bitkisel ruh, 
hayvani ruh ve insani ruh. Bitkisel ruh, ru-
hun en alt yapısıdır. Bitki, hayvan ve insan-
larda ortak bulunur. Beslenme ve gelişmeyle 
ilgilidir. Hayvansal ruh, insan ve hayvanlarda 
ortaktır. Burada duyum, algı ve hareket etme 
devreye girer. İnsani ruh ise, yalnızca insan-
da vardır. Aklı kullanma ve düşünme yetisine 
tekabül eder. İnsan aklı ile bütün potansiyel-
lerini en üst düzeyde aktüel hale getirebilir. 
Aklını kullanan insan, değerler ve davranışlar 

anlamında orta yolu bulabilen insandır. Duy-
gular, hisler akıl tarafından kontrol edilen ve 
yönlendirilen özelliklerdir. Orta yolu bulan 
insan, mutlu insandır. “Mutluluk için önemli 
olan, erdeme uygun etkinliklerdir.” (Aristote-
les, 2009: 24)

Platon’un ve Aristoteles’in düşünce yapısı, 
Ortaçağ’da da etkisini sürdürmüştür. Ancak 
ortaçağda doğru bilgi ideanın bilgisi de-
ğil, Tanrı’nın hikmetidir. İnsanda Tanrı’nın 
buyruklarına uyduğu doğrultuda erdemli ve 
değerli bir varlıktır. Augustinus’un “Anla-
mak için inanıyorum.” ifadesi bilgi ile Tanrı 
inancı arasındaki ilişkiyi bize göstermektedir. 
Augustinus’un düşüncesinde insan hakikatin 
bilgisine ulaşmalıdır. Hakikatin bilgisi, in-
sanın nihai hedefidir. İnsan inancıyla, iman 
aracılığıyla hakikatin bilgisine ulaşabilir. 
İman aracılığıyla insan doğru yaşamı sergi-
ler. Tanrı’nın ışığıyla, imanla insanın yolunu 
bulabilmesi için insanın, öncelikle Tanrı’ya 
inanması ve kilise uygun hareket etmesi ge-
rekmektedir. “Hıristiyan inancının çok yüksek 
ve saygın bir şekilde bütün dünyaya yayılmış 
olması boşuna ve nedensiz değildir.” (Augus-
tinus, 2007: 131) Çünkü kiliseler Tanrı’nın 
yeryüzündeki temsilcisidir. Kiliseyle işbirliği 
içinde olarak insan Tanrı ile bağını kurabilir 
ve değerini keşfeder. 

Türk- İslam düşünürlerinden Farabi’nin dü-
şünce sistematiğinde de, İslamiyet’e özgü 
inanç sistemi ile Platon’un ve Aristoteles’in 
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etkisi görülmektedir. Farabi, ayaltı âlem ve 
ayüstü alem ayrımından söz eder. “Ay altı 
cisimler ateş, hava, su, toprak gibi unsur-
larla buhar, alev ve diğerleri gibi unsurlarla 
aynı cinsten olan madeni şeyler, bitkiler, dil 
ve düşünce sahibi olmayan hayvanlarla, dil 
ve düşünce sahibi olan hayvanlardır.” (Fara-
bi, 2012: 53) Dolayısıyla insan ayaltı (oluş) 
âlemin en üst düzeyinde yer alan, en karma-
şık ve en mükemmel varlıktır. İnsan bir ruh 
ve bir bedenden meydana gelmektedir. Ruh 
ve bedenin bütünlüğü insanı oluşturmaktadır. 
Ruh bedene canlılık verir. Ruh, bedende bulu-
nur ancak bedene bağlı değildir. Ruha ilişkin 
görebildiklerimiz, ruhun bedende gösterdiği 
bazı göstergelerdir. Bu göstergeler ruha ait 
kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin başında besleyi-
ci kuvvet gelir. İnsan varlığa geldiğinde onda 
ilk ortaya çıkan kuvvettir. Temel canlılık bu 
kuvvetten kaynaklanır. İkinci kuvvet duyum 
kuvvetidir. Sıcaklık- soğukluk gibi duyuyla 
ilgili özellikler bu kuvvette karşımıza çıkar. 
Üçüncü kuvvet arzu kuvvetidir. İstenilen, 
hoşa giden şeye yaklaşmak, istenmeyenden 
uzaklaşmak ruhun kuvvetinin yansımasıdır. 
Dördüncü, muhayyile kuvvetidir. Hayal gü-
cüyle ilgili ruhun kuvvetidir. İnsanın algıla-
dığı şeyleri farklı şekillerde birleştirmesini ya 
da ayırmasını bu kuvvet sağlar. Sahip olduğu 
duyuları ve algıları ilişkilendirir ve onlarla 
ilgili bir irade alan oluşturmasını sağlar. Be-
şinci kuvvet, düşünme, akıl kuvvetidir. Akıl 
insanların iyiyi, güzeli, çirkini vb. ayırt etme-

sini sağlar. Bu kuvvet ile insan kontrol ede-
bilme gücüne sahip olur. Bu kuvvetler, bede-
nin işlevlerini yerine getirebilmesi için, insan 
vücudunda dağınık bulunurlar. Bu kuvvetler-
den en çok akıl, düşünme kuvveti üzerinde 
durur. Aklı nazari ve ameli olarak ikiye ayırır. 
Nazari akıl, teorik akıl olarak ifade edilebi-
lir. Bilgiyi edinmek ve anlamak için gerekli-
dir. Mutluluk, iyi, kötü, doğruya ilişkin bilgi 
nazari akıl ile elde edilebilir. Ameli akıl ise 
nazari akla hizmet etmek için vardır. Ameli 
akıl eylemlerle ilgili boyuttur. İyinin, güzelin 
bilgisinin insan yaşamında uygulanmasıdır. 
İnsanın nazari aklın bilgisine uygun eyleme-
sidir. İyi, güzel eylemlerde bulunan insanlar, 
erdemli bir toplumun oluşmasının temelinde 
yer alır. 

Moderniteyle birlikte felsefenin yaşadığı dö-
nüşüm, ekseninin epistemolojiye kaymasına 
neden olur. Descartes, şüphe etmeyeceği, ha-
kiki bilginin arayışındadır. Bu doğrultuda ön-
ceden zihinde olan bilgileri bir eleştiri süzge-
cinden geçirir. Descartes, özneyi bilginin ku-
rucu ögesi olarak konumlandırır; Descartes’e 
kadar hakiki bilgi, insanın ulaştığı, keşfettiği 
ya da ona bahşedilen bir şey olarak ele alı-
nırken Descartes ile birlikte öznenin zihninde 
oluşturduğu bir şey haline gelir. Çünkü insan 
bilgisi zihnindeki idelerden oluşur ve bu ide-
ler, ister doğuştan geliyor olsunlar ister son-
radan kazanılıyor olsunlar, kaynağını insan 
zihninde bulurlar. Artık insan, özne her şeyin 
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merkezine oturmuş konumdadır. Doğru bilgi-
ye ulaşana kadar kullandığı şüphe, onu haki-
kate götürür. Descartes’in sorgulaması sonra-
sında ulaştığı hakikat şüphe ettiğinden şüphe 
etmediğidir. Descartes, doğru bilgiye ulaşma 
macerasında epistemolojiden yola çıkıp ikin-
ci aşama olarak ontolojiyi kullanmıştır. On-
toloji açısından da insanı iki tözden oluşan 
bir varlık olarak kabul etmiştir. Bu tözler ruh 
ve bedendir. Düşünme, ruhun öz niteliğidir 
ve ruhun varlığını kanıtlar. Yer kaplama ise, 
bedenin öz niteliğini oluşturur. “Her cevhe-
rin temelli bir sıfatı vardır, ruhun ki düşün-
ce, cisminki uzamdır.” (Descartes, 1986: 60) 
Bu sıfatlar birbirinin yerine geçemez. Ruh ve 
beden, insanda etkileşim halindedir. Bu töz-
leri Tanrı yaratmıştır. Tanrı sonsuz bir var-
lıktır ve Hıristiyan anlayışından dolayı Tanrı 
dışında sonsuz bir töz olamaz. O nedenle bu 
tözler sonlu tözlerdir. Bununla birlikte ruhun 
bedenle etkileşimi de düşünce açısından bir 
problem oluşturmaktadır. Ruh, bedenin için-
deyse nasıl töz olabilir sorusuna çözüm ola-
bilmesi için Descartes, ruhun bedende yer 
alan epifiz bezinin içinde bedene temas et-
meden bulunduğunu söylemiştir. Ancak yine 
de Descartes’in bu düşünceleri kendisinden 
sonra ruh-beden probleminin tartışıldığı bir 
felsefenin oluşumuna neden olmuştur. 

Leibniz, Descartes sonrası oluşan ruh-beden 
problemine çözüm getirmeye çalışmıştır. 
Leibniz’in varlık anlayışı, monad kavramı 

üzerine kurulmuştur. Monad cevherdir, töz-
dür. Monadlar varlığın en küçük ve bilinçli 
birimidir. Her monad kendinde evrenin tasa-
rımını taşır. Bu tasarım, monada Tanrı tarafın-
dan yüklenmiştir. “Monadların bir şeyin içeri 
girmesine ya da dışarı çıkmasına izin verecek 
pençeleri yoktur.” (Leibniz, 2011: 11) Ancak 
bütün monadlar birbiriyle uyum içinde çalı-
şır. Evren yaratılmadan önce bu uyumu, ezeli 
ahengi Tanrı sağlamıştır. Monadların görevi 
ise, en üst düzey bilinç seviyesine ulaşması-
dır. Ruh ve bedende birer monaddır. Ruh ve 
bedenin bilinçlenme seviyeleri birbirinden 
farklıdır.  Beden monadlarının bilinçlenme 
seviyesi, ruh monadlarından düşüktür. Ruh 
ve beden monadları birbirine temas etmeden 
kendi bilinçlenme seviyelerini gerçekleşti-
rirler ve aralarında derece olarak fark vardır. 
Ruh monadlarını bilinçlendiren akıldır. Bu 
nedenle ruhun aklın değerleri peşinde koşma-
sı gerekir. Bunu yapacak olan insandır. Her 
monadın bilinçlenmeye yönelik bir amacı 
vardır ve en çok amacı olan varlık insandır. 
Bu nedenle insanın en önemli görevi kendin-
deki amacı bir şekilde ortaya çıkarmasıdır. 
Amaç ise Tanrı’ya ulaşmaktır.

Spinoza’da Descartes’in ruh-beden proble-
minden etkilenmiştir. Spinoza için yalnız-
ca tek bir töz vardır. O da sonsuz töz yani 
Tanrı’dır. Tek bir töz olduğu için diğer varlık-
ların konumları ona göre açıklanır. “Var olan 
her şey Tanrıda vardır ve Tanrı olmadan hiç-
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bir şey var olamaz ve tasarlanamaz.” (Spino-
za, 2011: 46)Tanrı’nın sonsuz sıfatı vardır ve 
Tanrı bu sıfatlarıyla bilinir. Bizim Tanrı’nın 
bütün sıfatlarını bilme imkânımız yoktur. 
Ancak Tanrı’nın bilinme yollarından iki ta-
nesi düşünme ve yer kaplamadır. Bunlarda 
ruh ve bedendedir. Bu nedenle ruh ve beden 
Tanrı’nın tavırlarıdır, töz değildir. Çünkü tek 
bir töz vardır ve o da Tanrı’dır. Ruh ve be-
den Tanrı’nın tavırlarının yansımasıdır. Bu 
yansıma şeklinde biz hem Tanrı’nın sıfatları-
nı anlayabiliriz hem de insanı anlayabiliriz. 
İnsanda ruh ve bedenin ilişkisini Tanrı sağ-
lar. Tanrı olmadığında ruh, beden ve bunlar 
arasındaki ilişki ortadan kalkar. İnsanı belir-
leyen düşünme tavrı yani akıldır. Doğru bilgi 
akılla elde edilir. Bedenden gelen bilgilerde 
akıl tarafından düzenlenir. Böylece iyiye ve 
doğruya yönelim gerçekleşir. İnsanın amacı 
da doğru bilgiye ulaşmak ve ulaştığı bilgiyi 
kullanmaktır.

Descartes’in oluşturduğu epistemolojik önce-
liğin uzantısı Kant’ta karşımıza çıkmaktadır. 
Kant hem rasyonalistleri hem de ampiristle-
ri eleştirmiş ve kendi epistemoloji görüşünü 
oluşturmuştur. Yukarıda bahsedilen düşünür-
ler, sofistler dışında,  rasyonalisttir. Aklı ve 
insanın varoluşunu bir şekilde akılla ilişki-
lendirmişlerdir. Ancak Kant’ı anlamak için 
ampirist düşünce geleneğine de değinmek ge-
rekmektedir. Bu çerçevede karşımıza Locke 
çıkar. Locke rasyonalizmin bilgiyi önceleyen 

ve doğuştan bilginin var olduğunu, akıl ile 
ortaya çıktığını savunan anlayışını reddeder. 
“Gelin zihni başlangıçta üzerine hiçbir şey 
yazılmamış düz beyaz bir kâğıt (tabula rasa) 
gibi düşünelim.” (Locke, 2000: 133) Ona 
göre bilgi, kaynağını tecrübeden alır. Zihin 
doğuştan boştur. İnsanın deneyimleri bilginin 
oluşmasını sağlar. Bu nedenle Locke, dene-
yime ait bilginin insan zihninde nasıl işlen-
diğini felsefesinde konu edinmiştir. Locke ile 
birlikte insanın ne olduğu sorusunun yerini, 
insanın zihni ve işleyişinin nasıl olduğu prob-
lemi almıştır.

Kant’ta insan zihninin işleyişi ve doğru bil-
giye nasıl ulaşılacağı problemiyle ilgilenmiş-
tir. Kant’a göre bilgi hem duyularda beslenir 
hem de kategoriler adı altında deneyimden 
bağımsız bir boyutu bulunmaktadır. Kant 
böylelikle rasyonalizm ve ampirizmi bir ara-
ya getirmiştir. Bu çerçevede insanın hem bir 
akıl yönü hem de deneyime bağlı bir yönü 
vardır. Kısaca insan hem akıl hem de doğa 
varlığıdır. Doğal varlık yönüyle insan, bir za-
man ve mekânın içindedir. Dolayısıyla doğa 
yasalarına bağlıdır. İnsanın akılla ilgili yönü, 
insanın akıl yasalarına bağlı olarak aklını 
kullanıp, kendini akıl yasalarına göre şekil-
lendirmesiyle ilgilidir. Kant pratik ve teorik 
akıldan söz eder. Akla ilişkin bu ayrım, ak-
lın ulaşabileceği bilginin sınırlarıyla ilgilidir. 
kant için fenomen ve numen olmak üzere iki 
ayrı varlık alanı vardır. Fenomen alan, insa-
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nın doğal varlık olarak zaman ve mekan için-
de bulunmasıyla ilişkilidir. Çünkü fenomen 
alan duy ve aklın iş birliği ile bilgisine ula-
şabileceğimiz alandır. Kant teorik akıl ile bu 
alanın bilgisine ulaşacağımızı ifade eder. Nu-
men alan ise, teorik akılla bilinemez. Çünkü 
numen alan zaman ve mekân formlarının dı-
şındadır. Kant bu alanı pratik akıl ile açıklar. 
Bu noktada devreye özgürlük kavramı girer. 
İnsan sahip olduğu özgürlük özelliğini kulla-
narak kendini belirler. İnsan akıl varlığı oldu-
ğu için, bu özgürlük akılla ilişkilidir. İnsanın 
birçok alanla ilişkisi vardır. Tanrı, din, özgür-
lük vb. insan ilişki içindedir. Burası pratik ak-
lın konusunu oluşturan numen alandır. Kant, 
numen alanı kabul eder. Ancak onun akla çiz-
diği sınırlar çerçevesinde, bu alanın kesin ve 
net bilgisine sahip olmak mümkün değildir. 
İnsanın bilme, eyleme ve inançla ilgili boyutu 
olan bir varlık olduğunu ifade eder. Numen 
alanı inançla ilişkilidir. Bu inanç numen ala-
nın varlığına ilişkin inançtır. İnsanında bu üç 
boyutunu bir arada değerlendirdiği zaman ye-
teneklerini geliştirebileceğini ifade eder. 

19. yüzyıl Alman idealistleri, Kant’ın nume-
nal alanın bilgisine ilişkin görüşlerinde yola 
çıkar ve bu alanın bilgisinin mümkün oldu-
ğunu öne sürer. Hegel bu düşünceyi Geist’ın 
açılımı üzerinden işler. Geist, öznel tin, nes-
nel tin ve mutlak tin olarak diyalektik süreçte 
kendini açımlar. İnsan bu açılımın nesnel tin 
aşamasında toplumla ilişkili boyutta yer alır. 

Hegel sonrası çerçevede Schopenhauer, Ni-
etzcsche gibi düşünürler yaşam felsefesi için-
de insanı ele alır. Schopenhauer, yaşam sü-
resince insanın durumu ve karşılaştığı prob-
lemlere nasıl çözümler üreteceği sorunuyla 
ilgilenmiştir. Schopenhauer düşüncesinde ya-
şam iradeden kaynaklanır. İnsanın bedenide 
iradeden kaynaklanır. İrade “türde kendisini 
nesnelleştirmiş”tir. (Schopenhauer, 2012: 70) 
İrade başı sonu olmayan ruhani bir varlıktır. 
Kendi kendini düşünen kabarcıklar oluşturur 
ve bu sayede kendini geliştirir. Bu kabarcık-
lar, insanların bilincidir. Sayısız kabarcık var-
dır. Bu nedenle de sayısız bilinç vardır. Do-
layısıyla irade her şeyin kaynağı ve temelin-
dedir. Bu nedenle irade, varlıkların yaşadığı 
acılarında kaynağını oluşturmaktadır. Bilinç 
ve zeka seviyesi arttıkça acı ve ıstıraba olan 
duyarlılık ve farkındalıkta artmaktadır. Bu 
nedenle hayatta var olan acıları en çok insan 
yaşamaktadır. İstekler ve isteklerin giderilse 
dahi tekrar ortaya çıkması, acının nedenidir. 
İnsanın ihtiyaç ve istekleri bitmediği için 
acısı da dinmemektedir. Bu nedenle insan 
hep bu acıyı yaşayacağını bildiği halde ya-
şam mücadelesine devam etmektedir. Acıyı 
unutmamıza yalnızca sanat yardımcı olabilir. 
Özellikle müzik. Ancak sanat yalnızca geçici 
bir çözümdür. Acıdan kurtulmanın tek yolu 
isteklere son vermektir. Kısaca nefsi terbiye 
etmektir. Bu yapılmadığı sürece iradeden ve 
acıdan kaçmak olanaksızdır. İnsan irade kar-
şısında sınırlı ve zavallı bir varlık konumun-
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dadır. İradeye karşı sınırlılığı ve bağımlılığın-
dan dolayı insan özgür bir varlık değildir. 

Nietzsche ise Batı kültür dünyasını eleştirir-
ken insanın içinde bulunduğu durumu sorgu-
layan bir yapı da insanı ele almıştır. Hayatın 
her alanında décadance (çökme, çürüme) kar-
şımıza çıkmaktadır. Dini, ahlaki, felsefi, vb. 
birçok düşünce ve değer çürümüştür. “Haya-
tın farklı boyutlarında ortaya çıkan décadance 
sonucu insanın yaşadığımız çağın en önemli 
problemi olan kendine ve özüne yabancılaş-
ması durumu ortaya çıkar.” (Gökalp, 2014: 
112) Bu nedenle insanın kendine yabancı ol-
madığı döneme, o dönemin düşünce ve anla-
yışına geri dönmesi gerekmektedir. Bu nokta-
da karşımıza trajedi kavramı çıkar. Nietzsche 
için Yunan kültürü, bütün kültürlerin temelin-
de yer almaktadır. Modern dönem insanı, bu 
kültürü unutmuştur. Trajedi/ tragedya, Yunan 
kültüründeki insanı ve varlığı yeniden an-
lamamıza yardımcı olacaktır. Değişimin ve 
coşkunun Tanrısı Dionysos ve dengenin ve 
ölçünün Tanrısı Apollon tragedyada iki ayrı 
ucu temsil eder. Bunların birlikteliği traged-
yayı oluşturur. İnsanın trajedisi bu iki tanrı 
arasındaki gerilimle açıklanabilir. Çünkü in-
san bir yanıyla özgür bir varlıktır. Ancak di-
ğer yanıyla, bir alın yazısına sahiptir. Yunan 
kültürü, insana bu iki yönünü de hatırlatır. 
Haz ve coşkuyla birlikte ölçülü ve dengede 
olması gerek bir yönü olduğu için insanı trajik 
bir varlık olarak ifade eder. Ancak Sokrates 

ile birlikte insanın aklı yönüne önem verilmiş 
ve hazlarla, coşkuyla ilgili doğası geri planda 
bırakılmıştır. Bu nokta itibariyle décadance 
başlamıştır ve günümüzde dahi décadance 
her yerde karşımızdadır. Bu durumdan kur-
tulmak için Nietzsche, öncelikle çürümenin 
karşımıza çıktığı alanları tespit eder. Ahlak, 
din, felsefe ve bilimde décadance karşımıza 
çıkmaktadır. Ahlak, toplu halde yaşayan in-
sanların, insanın doğasında yer alan coşkuyu 
azaltmak ve kontrol etmek için topluluk ta-
rafından, sürü tarafında ortaya çıkarılmıştır. 
Amaç insan doğasının evcilleştirilmesidir. 
“Dünyanın yarısında, he yerde insan evcille-
şiyor, evcilleştirilmek isteniyor.” (Nietzsche, 
2013: 67) Toplu halde yaşayan insanların, 
toplumsal bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için 
ortaya çıkan ahlak kuralları, zamanla o kura-
la ihtiyaç kalmasa dahi insanlar üzerinde bir 
baskı oluşturur. Nietzsche’nin düşüncesinde 
bu durum ahlakta décadance’ın oluşmasıdır. 
Çünkü topluluğun, sürünün ihtiyaçları, çıkar-
ları ön planda tutulmuş ve sürüye ilişkin ah-
laki değerler genel yaşam kuralları haline ge-
tirilmiştir. Sürünün kurallarını uygulayan ve 
bu kuralları koyan kişiler, liderler Papazlar-
dır. Bu nedenle Nietzsche için Hristiyanlık, 
ahlaki değerleri ve ahlakın kaynağını bozan 
bir konumdadır. Ahiret inanışı, dinden çıkma, 
günahkâr olma vb. düşüncelerle din adamları 
tarafından insanlar baskı altına alınmaktadır. 
Aynı zamanda iyilik yapmak adına fedakârca 
davranışlarda bulunma, kişinin kendi yerine 
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başkalarını düşünmesi yine sürü insanının 
çıkarlarını koruyan bir yapı bizlere sunmak-
tadır. Günah düşüncesi insanı doğasından 
uzaklaştırmaktadır. Ahlak ve dinle birlikte 
felsefede akla fazla önem verilmesi ve insa-
nın bedensel bazı zevk ve ihtiyaçlarının kötü 
olarak nitelenmesi de çürümenin karşımıza 
çıktığı bir diğer noktadır. Bu nedenle felsefe-
de de insan doğasından uzaklaşmış ve doğal 
dengesinin bozulmuş olduğu bir yapıda de-
ğerlendirilmektedir. Décadance’ı tespit eden 
Nietzsche, oluşturulan bütün değerlerin, sürü 
insanının çıkarlarından uzaklaştırılması ve 
insanı doğasına döndürülebilmesi için, de-
ğiştirilmesi gerektiğini söyler. Çünkü mevcut 
değerlerin hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Bu 
nedenler değerler bir hiçtir. Bu değerler Tanrı 
kavramında vücut bulur. Bu nedenle Nietzs-
che, değerleri değiştirirken işe Tanrı’nın ölü-
münü ilan ederek başlar. Tanrı’nın ölümü de-
mek, çürümeye bağlı karşımıza çıkan değer-
lerin değersizliğini ortaya koymak demektir. 
Tanrı’nın ölümü ilan edildikten sonra, insanın 
yeni değerler oluşturabilmesi için, üst insana 
ulaşması, üst insan olması gerekmektedir. Üst 
insan, var olan değerlerin önemsizliğini fark 
etmiş, bu değerleri aşmış ve kendi özgürlüğü-
nü, gücünü elinde bulunduran insan demektir. 
Nietzsche, üst insana geçişi metaforik bir an-
latımla bizlere sunar. “Ruhun üç değişimini 
anlatacağım size: ruhun nasıl deve, devenin 
aslan, aslanında en sonunda çocuk olduğu-
nu.” (Nietzsche, 1989: 83) Ahlak, din vb. 

aracılığıyla insana birçok yük yüklenmiştir. 
Bu nedenle deve, insana yüklenen anlamsız 
değerleri ifade etmektedir. Ancak insana yük 
yüklendikçe olgunlaşmakta ve gücü artmak-
tadır. Gücü artan insan değerlerden uzaklaş-
maya başlar ve kendi içine kapanır. Bu nokta-
da karşımız aslan çıkar. Aslan, insanın kendi 
özgürlüğünü ilan etmesi ve kendi kendinin 
efendisi olmasıdır. Ancak kişinin özgürlüğüy-
le birlikte kendi değerlerini oluşturabilmesi 
gerekir. Bu noktada karşımıza çocuk çıkar. 
Çocuk aşaması üst insan olmanın ilk aşama-
sıdır. Çocuk yeni bir başlangıçtır, arınmadır. 
Arınma ile insan kendi değerlerini oluştura-
bilir ve üst insan aşamasına ulaşır. Üst insan, 
hayatın bütününü anlayan ve hayata katılan 
insandır. Şimdiye kadar üst insan gerçekleş-
memiştir. Ancak her insanın amacı üst insana 
ulaşmak olmalıdır.

19. Yüzyılın bir diğer düşünürü olan Marx ise 
insanı ekonomik boyutuyla ele almış ve sınıf 
çatışmasından söz etmiştir. Marx, Hegel’in 
diyalektiğinden etkilenmiştir. Fakat bu di-
yalektiği materyalist bir boyutta ele almış ve 
tarih çözümlemesini geliştirmiştir. Ona göre 
tarih, toplumsal sınıf çatışmasının tarihidir. 
İşveren, işçiyi kötü koşullarda az ücretle ça-
lıştırmakta ve artı değeri işçiye vermeyerek 
onun emeğini sömürmektedir. Ona göre pro-
letarya yani işçi bir devrim gerçekleştirecek 
ve bu düzeni değiştirecektir. Kısacası insan 
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devrim için eylemde bulunduğu müddetçe bir 
değere sahip olacaktır.

Marx’ın düşüncelerini benimseyen birçok 
düşünür olmuştur. Ancak bu düşüncelerde 
geçersiz yanlar olduğu için dönüştürülme-
si gerektiğini düşünen isimlerde mevcuttur. 
Frankfurt Okulu düşünürleri, Althusser bu 
isimlerden bazılarıdır. Onlara göre bu düzen 
artarak varlığını sürdürmektedir ve komünist 
yaşama doğru dönüşümü işçilerin gerçekleş-
tirmesi oldukça zordur. Çünkü içinde bulun-
dukları sistem ve araçları kültürel boyutlarda 
da işlemektedir. Bu doğrultuda Horkheimer 
ve Adorno kültür endüstrisinden, Althusser 
Devletin İdeolojik Aygıtlarından söz etmek-
tedir. Çünkü artık değişen, insanın yalnızca 
ekonomik anlamda emek sömürüsü değil bir 
yaşam yönlendirmesidir. İnsanların benim-
sedikleri değerler, yaptıkları seçimler yaygın 
kitle hareketleri şeklinde gerçekleşmekte ve 
işçi sınıf, iktidar ve işverenle mücadeleden 
ziyade yaygın ürünlere ve yaygın yaşam şart-
larına ulaşmaya çalışmaktadır. 

Jean Baudrillard’da -kendisi kabul etmese 
de- Marksist ve post-modern bir filozof ola-
rak anılmaktadır. İnsanın gündelik yaşamına 
ve teknolojik ilerlemeyle ilgili boyuta değin-
miştir. İnsanlar simülasyon düzeninde yaşa-
maktadır. Bu düzen var olan gerçekliğin yok 
olduğu ve yerine yeni bir gerçekliğin geçtiği 
düzendir. Bu düzende var olan gerçek hiper-
gerçekliktir. Bu gerçeklikte kapitalist düzen 

pek çok gösterge kullanmakta avmlerle/ hi-
permarketlerle, yaşam alanlarıyla, eşyalarla, 
reklamlarla kendini beslemektedir. Hatta artık 
Marksist teori bile bu simülasyon düzeninde 
oluşturulmuş bir simge haline dönüşmüştür. 
Toplum üretim güçlerine ait simgelerle şe-
killendirilen hatta insanın bu simgelere göre 
kendini şekillendirdiği bir yapıya bürünmüş-
tür. Bir saat, bir araba, renk hepsi marka ha-
lini almış ve insan yaşamını belirleyici hale 
gelmiştir. Bu şekilde insanın geleneksel ya-
pısı bozulmuş ve modern adı verilen tüketim 
odaklı bir yaşama geçilmiştir. Kısacası insan 
esas ihtiyaçlarının ne olduğunu dahi ayırt 
edemeden tüketen bir varlık haline gelmiştir. 

Teknoloji kullanımının bir fetiş haline geldiği 
bu toplumda tüketmek için tüketmek insan-
ların kullanım alışkanlığı olmuştur. Buradaki 
tüketim nesnelerle birlikte bir gösterge tüke-
timidir. Tükettiği nesneler insanın artık sta-
tüsünü ve değerini belirler olmuştur. İnsanın 
kendi değerini, konumunu hatta gerçekliğini 
belirleyemediği bir dünyada insan en temel 
problemin kendisidir.

AMAÇ

Günümüz insanının konumu ve bağlantılı ol-
duğu problemler ile değerini anlamak açısın-
dan Jean Baudrillard önemli bir konumda yer 
almaktadır. Ele aldığı konular incelendiğinde 
20.-21. Yüzyıl insanı ve belirtilen dönemin 
kültürel, sosyolojik ve düşünsel çerçevesin-
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den hareketle kendi kavramlarını oluştur-
muştur. Bu nedenle Jean Baudrillard okuma-
ları yaparken ve Jean Baudrillard’ın tüketim 
toplumu ile bu toplumda insanı şekillendir-
mesini incelerken içinde bulunduğumuz ya-
şamı, dönemi ve problemleri inceliyoruz di-
yebiliriz. Çünkü nesnenin dönüşümü, marka, 
reklam, avm/ hipermarket, göstergeler, hızla 
ilerleyen teknoloji günümüz toplumuna ait 
olguları meydana getirir. Jean Baudrillad, 
belirtilen konuları incelerken kendi kavram-
larını oluşturmuş ve yalnızca tüketim olgusu 
ve buna bağlı gelişen toplumu analiz etmekle 
kalmamıştır. Değişen, dönüşen hatta ortadan 
kaybolan gerçekliğin üzerinde durmuştur. 

Bu araştırmada bahsedilen konu ile amaç-
lanan, en basit haliyle, Jean Baudrillard’ın 
tüketim toplumu anlayışında insanın yerini, 
insana ilişkin problemleri ve bu problemle-
rin felsefi temellerini ele almaktır. Böylelikle 
kapitalist toplumlarda insanın yaşamanı şe-
killendiren unsurları görmek ve bu unsurların 
meydana getirdiği problemleri çözümlemek 
olanaklı olmaktadır. Özellikle teknolojinin 
gelişmesi ile insan, üretim-tüketim ilişkisinde 
farklı bir boyuta taşınmıştır. Artık insan etrafı 
göstergelerle sarılı bir varlıktır. Bu gösterge-
ler insanları belirli nesnelere yönlendirmekte, 
nesneler sitemi de insanı çepeçevre sarmak-
tadır. Satın alınan nesneler, tüketilen göster-
geler insanı belirleyici hatta tanımlayıcı bir 
konuma gelmiştir. Bu durum insan yaşamın-

da, toplumda gerçeklik ilkesinin yitirilmesi-
ne neden olmuştur. Böylelikle insanın içinde 
yaşadığı toplum ve onu oluşturan unsurlar 
yeniden şekillenmiştir. Jean Baudrillard bu 
çerçeve içinde insan kavramını şekillendir-
mektedir.

KAPSAM

Jean Baudrillard, felsefe tarihi içinde önemli 
değerlendirmeleri olan bir düşünürdür. Ka-
pitalizm etkisi ile tüketim odaklı yaşama ge-
çiş, anlamın ve hakikatin ortadan kaybolması 
ile ortaya çıkan simülasyon düzenine ilişkin 
düşünceleri ve kültürel sistem ile toplumsal 
yapıda, yaşanan gelişmelere bağlı, meyda-
na gelen değişimler Jean Baudrillard’ın ilgi 
alanlarıdır. Bu araştırma; Jean Baudrillard’ın 
genel düşünce sistematiği ile kitleye ilişkin 
fikirleri ile sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden 
tarama modeli ile yapılmıştır. Tarama mo-
deli tavırları, davranışları karşılaştırmak ve 
betimlemek için bir veri toplama sistemidir. 
(Gürsakal, 2001: 135) Tarama Yöntemi ile 
günümüzde etkisi devam eden durumların 
araştırma ve betimlemesi yapılabilmektedir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu araştırmada, Jean Baudrillard’ın düşünce 
sistemi içinde kitle nedir? Kitlenin özellikleri 
nelerdir? Tüketim ve teknoloji toplumunda 
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insan nasıl bir konumdadır? Sorularına cevap 
aranmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

“İçinde bulunduğumuz güncel durumu nite-
lemek gerekseydi, bir orji sonrası hali der-
dim. Orji, tam da modernliğin patladığı an-
dır.” (Baudrillard, 2016a: 9) Bilim, teknoloji, 
sanat ve politikadaki değişim-dönüşümler 
toplumun içinde yer aldığı kültürel yapıyı et-
kilemekte, dönüştürmekte hatta ortadan kal-
dırmaktadır. Böylelikle insanların gerçekliği 
yok olmaktadır.

Nietzsche, yaşadığı dönemde hakikatin or-
tadan kalktığını müjdeleyen bir düşünürdür. 
Nietzsche’ye göre hakikat olarak bahsedi-
len yorum ve kurgudan ibarettir. Bu neden-
le bir hakikat olduğuna inanmak, yanılsa-
maya inanmak demektir. Jean Baudrillard, 
Nietszche’nin hakikate ilişkin görüşlerinden 
oldukça etkilenmiştir. Bu nedenle modernite-
nin çöküşü ve gerçekliğin ortadan kaybolma-
sı fikri, onun düşüncelerini anlamada temel 
zemini oluşturmaktadır. 

Jean Baudrillard “Birbirimizi yanlış anlama-
yalım. Gerçeklik ortadan dediğimde bununla 
gerçekliğin fiziki (nesnel) değil, metafizik 
(zihinsel) anlamda ortadan kaybolmasını 
kast ediyorum. Gerçeklik var olmayı sürdü-
rüyor ama ilkesi ölmüş durumda.” (Baudril-
lard, 2015b: 14) ifadelerini kullanır. Çünkü 
Jean Baudrillard’a göre günümüz toplumuna 

insanlar maddi ihtiyaçlarında ziyade sem-
bollere önem vermekte ve psikolojik tatmin 
sağlamaya öncelik tanımaktadır. Bu durum 
artık somut gerçekliğin yerini sembollerin, 
göstergelerin aldığının kanıtı niteliğindedir. 
Gerçeklik form değiştirmiştir. İçinde yaşadı-
ğımız dünya “bütünüyle kurgusal bir dünya-
dır, başka deyişle imajlar dışında hiçbir şey 
olmayan yerdir.” (Bayrı, 2011: 96) Bu imaj-
lar, toplumsal statüyü belirlemektedir. Bu ne-
denle insanların, nesneleri değil statü simge-
lerini, imajları tükettiği söylenebilir. 

“Baudrillard imajların tarih boyunca farklı 
işlevler gördüğünü gösterir. İmajların işlevi 
gerçekliği yansıtmaktan, gerçekliği gizleme-
ye, gerçekliğin yokluğunu gizlemeye, nihayet 
gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmamaya doğru 
değişmiştir.” (Toffoletti, 2014: 26) Gerçeklik-
le hiçbir ilişkisi kalmayan, imajların gerçek-
liğin yerini aldığı durum, bir hipergerçeklik 
durumudur.  Kısaca, gerçeğin simülasyondan 
ibaret olmasıdır. Bu hipergerçeklik durumu-
nun başladığı yerde simülakrlar karşımıza 
çıkar. 

Baudrillard’ın düşüncesi “metalaştırma, eleş-
tirel teori ve teknolojik kültür, göstergebilim, 
sibernetik, moda, medya kültürü, sembolik 
değişim, aşırı gerçeklik, simülasyon, moder-
nizm, postmodernizm, feminizm ve kültürel 
politika gibi konuları kapsar.” (Lane, 2001: 
147.) Bahsedilen konular insanın merkezde 
olduğu sorunları oluşturur. Bu nedenle Jean 
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Baudrillard’ın kitle ve insana ilişkin düşün-
celeri gerçeklik ve tüketim ile kitle iletişim 
araçlarının işlevi netleştirildikten sonra ince-
lenebilir. Bu çerçevede Jean Baudrillard’ın 
öncelikle gerçek ve gerçeklik ile ilişkili kav-
ramlarını incelemekte fayda vardır.

Simülakr, “bir orjinalin kopyası”dır. (Runes, 
1955: 308) “Bir gerçeklik olarak algılanmak 
istenen görünüm”dür. (Baudrillard, 2016c: 7) 
Simülasyonunun görünümüdür. Simülasyon, 
gerçeğin yok olduğunun habercisidir. Bu ne-
denle “ gerçeğin olmaması olgusunu, bir baş-
ka deyişle hiçin sürekliliğini sağlayan simü-
lakrdır.” (Baudrillad, 2012b: 126)

Jean Baudrillard, simülakrların kullanımları-
nı, işlevlerini, süreçlerini açıklamak için si-
mülakr düzenlerinden bahseder. 

“Üç simülakr düzeni vardır:

-Uyumlu, iyimser ve Tanrı’nın yarattığı ideal 
doğanın tıpkısını/ikizini oluşturmayı amaçla-
yan imge, taklit ve kopyalama üstüne oturan 
doğal, doğalcı simülakrlar,

-Tüm üretim düzenini kapsayan enerji ve 
güce dayalı makinelerle somutlaşan üretici, 
üretken simülaklar. Dünya çapında bir insani 
gelişme hedefleyen, sürekli bir yayılma eği-
limden olup, sınırsız miktarda enerji özgür-
leştirmeye çalışan simülakrlar,

-Information=bilgi, model ve sibernetik 
oyunlardan oluşan, tamamen işlemsel, hiper-

gerçek ve mutlak bir denetimi hedefleyen si-
mülasyon simülakrları.” (Baudrillard, 2016c: 
167)

Birinci simülakr düzeninde, doğanın taklit-
kopyalama yoluyla yeniden üretilmesi söz 
konusudur. Bu nedenle birinci simülakr dü-
zeninde kopya ve orijinali arasındaki fark 
rahatlıkla görülebilir.  İkinci simülakr düze-
ninde seri üretim söz konusudur. Bu aşamada 
kopya, orijinale benzemek amacında değil-
dir. Orijinalle birebir denk olmak için vardır. 
Anlaşılacağı üzere, birinci ve ikinci simülakr 
düzenlerinde orjinalden, gerçeklikten tam 
bir kopuş söz konusu değildir. Kopyalama, 
birebir aynısını yapma eylemleri gerçekliğe 
bağlı kalınmaya neden eylemlerdir. Üçün-
cü simülakr düzeninde ise, gerçeklikten tam 
anlamıyla bir kopuş söz konusudur. Gerçek-
liğin yerini simülasyon almıştır. Bu aşamada, 
imajların, göstergelerin gerçeklikle bir ilişkisi 
kalmamıştır. Gerçek ile simülasyonu arasın-
daki fark ortadan kalkmış ve ayırt edilemez 
hale gelmiştir. Hatta gerçeklik yok olmuştur 
ve üçüncü aşama simülakrlar, gerçekliğin 
yok olduğunu gizlemektedirler. Çünkü simü-
lasyon, gerçeğe dair algımızı değiştirmiş ve 
gerçeğin yerini almıştır. 

Tarihsel açıdan simülakr düzenleri incelen-
diğinde; birinci simülakr düzeni Rönesasn 
ile başlar, Sanayi Devrimine kadar olan sü-
reyi ifade eder. Seri üretime geçilmeyen, 
zanaatkârların aslı taklit yoluyla ürettiği bu 
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doğal sümülakrlar da, orijinal ve kopya rahat-
lıkla ayırt edilir. İkinci sümülakr düzeni ise, 
Sanayi Devrimiyle başlar. Kitlesel ve seri üre-
timin başlamasıyla, kopyaların oluşturulma 
şekillerinde büyük bir değişikliğe gidilmiştir. 
Doğal simülakrlar, üretim simülakrlarına dö-
nüşmüştür. Bu simülakr düzeninde mümkün 
olduğunca aslına benzemek, orijinale denk 
olmak amacı vardır. Üçüncü simülakr düzeni 
ise, teknolojinin geliştiği ve egemen olduğu 
döneme denk gelmektedir. Bu dönemde ger-
çek ortadan kaybolmuştur. Gerçeğin yerini 
simülakrlar almıştır. Bu nedenle bu dönemde 
gerçek yoktur. Gerçeğin yerini, gerçeklik si-
mülasyonu yani hipergerçek almıştır.

Jean Baudrillard’a göre “Disneyland bütün 
simülakr düzenlerinin iç içe geçtiği kusur-
suz bir modeldir.” Baudrillard, 2016c: 27) 
Çünkü, Disneyland, Amerika’nın bir mo-
delidir. Amerika’ya ait göstergeler, değerler 
Disneyland’da kullanılan çizgi film karak-
terleriyle somutlaşmış haldedir. Bu nedenle 
Disneyland, Amerika’nın minyatürü şeklinde 
tanımlanabilir. Jean Baudrillard’a göre, Dis-
neyland üçüncü düzey bir simülakr örneği-
dir. “Gerçek ülkenin, gerçek Amerika’nın bir 
Disneyland’a benzediğini gizlemeye yara-
maktadır. Bu durum sıradan gündelik yaşantı-
sının bir hapishaneyi andırmadığını gizleme-
ye çalışan toplumsal bir yapının hapishaneler 
inşa etmesine benzemektedir. Disneyland’ı 
çevreleyen Los Angeles ve Amerika, gerçek 

bir evrene değil hiperg erçek ve simülasyon 
evrenine aittir.” Baudrillard, 2016c: 29) Bu 
durum günümüz toplumlarının en net tasviri-
dir. İçinde yaşadığımız çağda teknik ve siber-
netiğin gelişimi ile gerçek ve gerçeğin yerini 
alan simülakr ayırt edilemez hale gelmiştir. 
Bu nedenle Jean Baudrillard üçüncü simülakr 
düzeni olan simülasyonla özellikle ilgilenmiş 
ve simülasyon kuramını oluşturmuştur.

Simülakrların tarihsel süreçlere bağlı geli-
şimiyle birlikte, ortaya çeşitli değer yasaları 
çıkmıştır. Değer yasalarına geçmeden önce, 
Jean Baudrillard’ın çizgisel bir tarih anlayı-
şına sahip olmadığı belirmekte fayda vardır. 
Nietzsche etkisi tarihe ilişkin görüşlerinde de 
oldukça etkili olmuştur. Bu nedenle Marksiz-
mi eleştirdiği noktalardan bir tanesi de bu çiz-
gisel tarih anlayışıdır. Jean Baudrillard’a göre 
toplumlar, bütün simülakr düzenlerinden aynı 
anda geçmezler. Toplumsal değerler, teknolo-
jik gelişmeler, sosyal ve ekonomik yaşam, 
gelişmelere açık olmak ve benimsemek gibi 
birçok durum, toplumlarda var olan gerçeklik 
anlayışı ve buna bağlı hâkim olan simülakr 
düzenini belirlemektedir. 

Jean Baudrillard’ın bahsettiği üç simülakr 
düzenini de yaşayan ve son aşamada olan 
ülke Amerika’dır. “Amerika ne bir düş ne de 
bir gerçeklik; o, bir hipergerçeklik. Bir hiper-
gerçeklik çünkü başlangıçtan bu yana gerçek-
leşmiş gibi yaşanmış bir ütopya. Burada her 
şey gerçek, pratik ve şaşırtıcı. Ola ki Ameri-
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kan gerçeğini yalnızca Avrupalı görebiliyor; 
çünkü taklidin en iyisini, bütün değerlerin iç-
kinliğinin ve somut uygulamasının taklidini o 
buluyor burada. Amerikalılarda hiç simülas-
yon kavramı yok. Simülasyon kavramının en 
güzel örneği kendileri; ama kendileri örnek 
olduklarına göre, bunu anlatma yollarından 
yoksunlar. Öyleyse modern dünyanın olası 
tüm varyantlarının incelenmesi için ideal bir 
malzeme oluşturuyorlar.” (Baudrillard, 2013: 
41) Var olan bu durum, Batı’nın, dünyadaki 
toplumların aynı süreçten geçeceği inancı-
nın oluşmasına neden olmuştur. Ancak Jean 
Baudrillard’a göre, İslamiyetin hakim olduğu 
ülkeler, Japonya, Meksika, Brezilya, Fas gibi 
ülkeler bahsedilen durumu yaşamayacaktır. 
Çünkü “ Batı değer sistemine indirgeneme-
yecek bir takım şeyler var onlarda. Uzun bir 
süre yakından inceleyince bu açıkça görülü-
yor. Bir ara Batılılaşmanın gerçekleşeceğine 
inanılmıştı. Bu bir kapitalist düştü.” (Adanır, 
2000: 19) Bu nedenle toplumlarda var olan 
simülakr düzeni ve buna bağlı hakim olan de-
ğer yasası birbirinden farklıdır.

Simülakrlar ve hâkim olan değer yasaları-
nı Jean Baudrillard şu şekilde ifade eder: 
“Rönesans’tan bu yana, değer yasasındaki 
değişimlere paralel olarak art arda ortaya çı-
kan üç simülakr düzenine göre:

-Rönesans’tan sanayi devrimine klasik döne-
mi belirleyen biçim kopyalama,

-Sanayileşme dönemine egemen biçim üre-
tim,

-Kodun belirlediği güncel evredeyse egemen 
biçim simülasyondur.

Birinci basamaktaki simülakr doğal değer 
yasası, 2. basamaktaki simülakr ticari değer 
yasası, 3. basamaktaki simülakr ise yapısal 
değer yasası tarafından belirlenmektedir.” 
(Baudrillard, 2016b: 87)

Jean Baudrillard, düşüncesinin ilerleyen dö-
nemlerinde fraktal olarak ifade ettiği dördün-
cü simülakr düzeninden bahseder.1 Bu dö-
nemin denk geldiği bir değer yasası yoktur. 
Fraktal evrede hem gerçek hem de yanılsa-
ma ortadan kaybolmuştur. Yalnızca gerçeğin 
sürekli olarak yeniden üretimi söz konudur. 
Gerçeğin yeniden üretimi, gerçeklik ilkesinin 
ortadan kaybolmasına neden olmuştur. Bu ne-
denle, gerçeklik ilkesinin simülasyon ilkesine 
yerini bıraktığı biz düzen içine yaşıyoruz. 

 “Simülasyon: Bir araç, bir makine, bir sis-
tem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin ince-
lenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla 
bir maket ya da bir bilgisayar programı aracı-
lığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi.” 
Baudrillard, 2016c: 7) Burada medya tekno-
loji, gösterge ve kodlar gerçekliği gizlemek 
için değil, yeniden üretmek için kullanılır. 

1 Fraktal, kendine benzeme özelliği gösteren, kendini 
tekrar eden geometrik şekillerin ortak adıdır.
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Simülasyon düzeninde gerçeklik modeller-
den oluşur. “Gerçekle modeller arasındaki 
ayrımı ortaya koymak imkansızdır; simülas-
yon modellerinin ortaya koyduğu gerçekten 
başka bir gerçek yoktur.” (Baudrillard, 2014: 
20) 

Simülasyon, özellikle tıp, askerlik ve din 
alanlarında görülmektedir. Bu alanlarda si-
mülasyon gerçeği ile düşsel olanın arasında-
ki farkı ortadan kaldırmaktadır. Örneğin tıp 
alanında, hastaymış gibi yapan kişi bizi hasta 
olduğuna inandırmaya çalışır. Bu durumda 
gerçeği ile sahtesi arasındaki fark rahatlıkla 
anlaşılabilir. “Bir hastalığı simüle eden kişi 
ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar gö-
rülen kişidir.” (Baudrillard, 2016c: 16) Kısa-
cası, hastalığa ilişkin belirtiler gerçek hasta-
lığın yerini almıştır ve gerçek hastalıkla ayırt 
edilemez hale gelmiştir. Bu nedenle hastalı-
ğı simüle eden kişiye ne sağlıklı denilebilir 
ne de hasta denilebilir. Askerlik alanında da 
durum benzerdir. “Geleneksel uygulamalara 
başvuran ordu, bugüne kadar belli kanıtlar-
dan yola çıkarak onların maskelerini düşürür 
ve cezalandırırdı. Oysa günümüz ordusu, bir 
simülatörü de tıpkı gerçek bir eşcinsel, bir 
kalp hastası ya da bir deli gibi çürüğe ayıra-
bilmektedir.” Baudrillard, 2016c: 17) Çünkü 
simülasyon gerçeklik ilkesinin yerini almıştır 
ve ordu mecburen deli taklidini bu kadar iyi 
yapan birisi, gerçekten delidir düşüncesine 
sığınmak zorundadır. Tıp ve askerlikten fark-

lı, simülasyonun gerçekleştiği bir diğer alan 
dindir. Din de, ilahi düşüncelerin, Tanrı fikri-
nin yerini ikonlar yani dini modeller almıştır. 
Bu ikonlar Tanrı’nın yokluğunu, bir simülak-
ra dönüşmesini gizleyen, Tanrı’nın yerine ge-
çen simülakrlardır. 

Simülasyon düzenin ortaya çıkmasındaki en 
büyük etken teknoloji ve medyadır. “Tekno-
lojik gelişmeler sonrası geleneksel kurumsal 
iletişim yöntemleri bir adım daha ileriye taşı-
narak özellikle internet üzerinden gerçekleş-
tirilen iletişim ağları sayesinde iç ve dış pay-
daşlara çok daha hızlı ve etkileşimli şekilde 
bilgi akışı sağlanabilmektedir.” (Mert, 2018: 
74) Teknolojinin gelişmesiyle medya da sanal 
bir dünya oluşturulmuş ve oluşturulan dünya 
gerçek dünyayı yok etmiştir. Sanal dünya ve 
sanal gerçeklik, simülasyonun en üst, en uç 
aşamasını oluşturmaktadır ve sanal artık her 
yerdedir. “Sanalın koşulsuzca yayılması, bu 
yayılma, gerçek uzamı ve bizi çevreleyen her 
şeyi eşi görülmemiş bir biçimde ıssız, çorak 
bir ortama dönüştürmektedir.” (Baudrillard, 
2002: 61) Bu durum insana ve topluma ait 
değerlerin yok olup gittiğini bize göstermek-
tedir. Ekonomi, politika, sanat vb. her şey 
gerçekliğini yitirmiş ve hipergerçek bir hal 
almıştır. Örneğin dişilik, cinsellik ve bunla-
ra ait gerçekliğin yerini çıplak bedenlere ait 
göstergeler yani porno almıştır. Porno bir si-
mülakrdır ve gerçeğin yok olduğunu gizler. 
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Ekranda gösterilen çıplak bedenler cinsellik 
ve cinsiyete dair gerçekliğin yerini almıştır.

Jean Baudrillard’ın simülasyonla bağlantılı 
olarak kullandığı bir diğer kavram baştan çı-
karma/ ayartmadır. Baştan çıkarma kavramı-
nı, cinsellikle değil, yaşamın tüm alanlarıyla 
ilişkili olarak kullanır. Çünkü simülasyon ha-
yatın her alanındadır. Simülasyon evreninde 
her şeye göstergeler hâkimdir. Gerçek, göster-
geler karşısında zayıf bir konumdadır. Baştan 
çıkarma da, şeyleri, “giderek içinde yer al-
dıkları gerçeklik evreninden onları çekip ko-
partarak bir görünümler oyunu, simgesel bir 
değiş-tokuş sürecine mahkûm edebilmektir.” 
(Baudrillard, 2005: 35) Kısaca, baştan çıkar-
ma/ayartma, göstergeler aracılığıyla gerçeğin 
anlamının kaybolmasına yardımcı olur. Bu 
nedenle, “baştan çıkarma, simgeler evreni-
ne hükmetmeyi temsil eder.” (Baudrillard, 
2014: 16-17) Ayartma, yanılsamanın hâkim 
olmasıdır. Bu doğrultuda, Jean Baudrillard 
yanılsama ve simgelerle ilgili olduğu için 
ayartmayı kötülüğün stratejisi olarak ifade 
eder. Gerçeğin yok olması ve yanılsamanın 
hâkimiyetinden dolayı simülakr düzeninde 
iyi ve kötü arasında çizgi de belirsizleşmiş-
tir. “İyilik ile Kötülük, harfleri birbirinin içi-
ne geçmiş bir monogram kadar dolaşıktır. Ve 
bizler, yolumuzu değiştirmeden doğrusal bir 
yol izleyerek İyilik’e yöneldiğimizde, başka 
bir eğri üstünden kesinlikle Kötülük’e ulaşı-
rız.” (Baudrillard, 2012a: 100)

Her şeyin bulanıklaşıp birbirine geçtiği, anla-
mını kaybettiği bu noktada ayartma sayesin-
de gerçeklik yeniden üretilmiştir. Gerçekliğin 
yeniden üretimi, hipergerçek bir evrende ya-
şamamıza neden olmaktadır. Hipergerçek ev-
ren, gerçeklik ilkesinin ortadan kaybolduğu 
evrendir.

“Günümüzde sistem tamamen belirsiz bir or-
tama sürüklenmekte, tüm gerçeklik kod ve 
simülasyona özgü hipergerçeklik tarafından 
emilmektedir. Artık yaşantımızı eski gerçek-
lik ilkesinin yerini alan bir simülasyon ilkesi 
belirlemektedir.” (Baudrillard, 2016b: 3) Do-
layısıyla ilkesi olmadığı için gerçek, bir ya-
nılsamadan, simülakrdan ibarettir. 

“Bir zamanlar gerçeklik ilkesi vardı. Sonra 
bu ilke ortadan kalkıp, gerçeklik kendisini 
belirleyen ilkenin elinden kurtulunca, şuuru-
nu yitirmiş halde oradan oraya yalpalamaya 
başladı. Logaritmik bir şekilde gelişip ilkesiz, 
başı sonu olmayan ancak olasılıkların hepsini 
yaşama geçirmeye çalışan, bütünsel bir ger-
çekliğe dönüştü. Ürettiği ütopyayı yok eden 
bu gerçeklik ilkesini, öldükten sonra yaşa-
maya devam eden bir şey gibi görebiliriz.” 
(Baudrillard, 2015b: 121) Gerçeklik ilkesi-
nin yok olması, yeni bir gerçeklik anlayışının 
oluşmasına neden olmuştur. Jean Baudrillard 
bu gerçekliği, Bütünsel gerçeklik/ Sanal ger-
çeklik olarak ifade eder.
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Gerçekliğe anlam kazandıran, yeniden can-
landırma ilkesidir. Bu ilke kaybolduğunda ve 
gerçeklik, ilkesini kaybettikten sonra her yere 
her şeye yayıldığından ortaya Bütünsel ger-
çeklik çıkar. Bütünsel/Sanal gerçeklik, ilkesi 
kaybolmuş gerçeği yeniden üreterek gerçek 
dünyanın yerini alır. Bu nedenle “günümüzde 
gerçeğin yerini sanal almıştır.” (Baudrillard, 
2005: 54) Sanal, gerçekten daha gerçek, hi-
pergerçek olandır. Jean Baudrillard, bu du-
rumu müstehcen kavramıyla da açıklamak-
tadır. Gerçekten daha gerçek görünen sanal, 
müstehcendir. Jean Baudrillard müstehcen 
kavramını açıklamak için pornodan yararla-
nır. Ona göre porno, cinselliği ekranlara taşır. 
Bunu yaparken cinselliği ilişkin gerçekliği 
çok uç bir boyuta getirir ve ekranda yalnızca 
cinselliğe ilişkin abartılı ve anlamsız görüntü-
ler görülür. Böylelikle cinselliğin anlamı yok 
olur ve geriye yalnızca görüntüler kalır. Bu 
nedenle “aşırı anlam yüklenen, aşırı yer kap-
layan her şey müstehcendir, dolayısıyla bun-
ların gerçeği yeniden canlandırma sürecinde 
ölçüyü kaçırdıkları, yani kusursuz birer simü-
lakra benzedikleri söylenebilir.” (Baudrillard, 
2011: 74) Tarih ekonomik, cinsellik, sanat vb. 
birçok alanda gerçeklik ilkesini kaybetmiş ve 
aşırı bir hal alarak müstehcenleşmiştir. Bu 
nedenle politika trans-politik, cinsellik trans-
seksüel, sanat trans-estetik hale gelmiştir.

Her şeyin sanal ve müstehcen bir hal alam-
sında teknolojinin, medyanın özellikle te-

levizyonun etkisi çok büyüktür. Televizyon 
ekranı her şeyin aşırılığını yansıtan saydam-
lıktır. Televizyonda gösterilen reklamları, 
reklamlarda kullanılan göstergeleri, insanlar 
benimsemekte ve gerçek yaşantısının bir par-
çası haline getirmektedir. Bu nedenle televiz-
yonun olduğu yerde, gerçek ile sanal arasın-
daki ayrım ortadan kalmıştır. Televizyonun 
en büyük simülasyon aracı olmasının nedeni 
budur. Televizyonda yer alan göstergeler, top-
lumda gerçeklik olarak algılanır ve tüketilir. 
Algılanan gerçekten yola çıkılarak gerçeğin 
birebir kopyası olan modeller üretilir. İnsan-
lar model ile gerçeği ayırt edemedikleri için, 
model gerçeğin yerini alır ve gerçeklik kay-
bolur. Zaten hipergerçek durum tam olarak 
budur: gerçeğin yerini göstergesinin alması.

“Göstergenin en yüce işlevinin gerçekliği or-
tadan kaldırmak ve aynı zaman da bu kaybo-
luşu perdelemek olduğu bir dünyada yaşıyo-
ruz.” (Baudrillard, 2012b: 18)

Jean Baudrillard’ın felsefesinde gerçeklikle 
ilişkili olarak karşımıza çıkan gösterge kav-
ramı “genel olarak, kendi dışındaki her şeyi 
gösteren, kendisinden bağımsız bir gerçekli-
ği yansıtan her tür varlık, nesne, olay, olgu” 
(Cevizci, 2011: 197) şeklinde tanımlanır. 
Genel tanım itibarıyla gösterge, gösteren ve 
gösterilenden oluşur. Gösteren, işaret edilen 
şeyin dildeki karşılığıdır. Kısaca sözcükler, 
işaretler, imajlar. Gösterilen ise, işaret edilen 
şeye ilişkin zihinde beliren anlamdır, işaret 
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edilen şeydir. İşaret edilen şeye ise gönderge 
denilmektedir. Örneğin kedi bir canlı olarak 
göstergedir. K,e,d,i harfleri gösterendir. Bu 
harfler duyulduğunda zihinde canlanan kedi 
ise gösterilendir. Bu örnekten yola çıkılarak 
göstergenin dil ve anlam düzeyiyle ilişkili ol-
duğu söylenebilir. Ancak düşünürler, dil üze-
rine çalışma yapanlar zaman içinde gösteren 
ve gösterilenin tanımlarını, işlevlerini değiş-
tirmişlerdir. Örneğin Barthes, gösterenin sa-
dece sözcük düzeyinde olmadığını, sosyolo-
jik ve kültürel bir boyutunun olduğunu öne 
sürmüş ve reklam çözümlemeleri yapmıştır.

Gerçeğin yok olmasıyla yerini göstergeleri-
nin aldığını ifade eden Jean Baudrillard ise, 
“gösteren ve gösterilenin gösteren yararına 
döngüsel olarak birbirine karıştırılması, gös-
terilenin ortadan kaldırılması ve gösterenin 
totolojisi vardır.” (Baudrillard, 2016d: 156) 
Özetle, Jean Baudrillard gösteren ile göste-
rilen arasındaki ayrımı ortadan kaldırmış-
tır. Çünkü gerçeklik ilkesinin yok olmasıyla 
birlikte her şey anlamını yitirmiştir. Her şey 
simülasyon halini almıştır. Bu nedenle sanal-
lık ve anlamsızlık her yere yayılmıştır. Bu 
nedenle Jean Baudrillard göstergenin, anlama 
dayalı gösterilen boyutunu bir kenara bırak-
mış, gösteren ile ilgilenmiştir. Gösterenlerle 
birlikte, her alanda kod etkili olmuştur.

Televizyon, medya, özellikle reklam, kit-
le kültürünü ve bu kültüre ait olan kodu her 
alana yayan kitle iletişim araçlarıdır. Burada 

kod, gerçek anlamdan ziyade kendi oluştur-
duğu anlamı izleyiciye vermektedir. Bu ne-
denle artık göstergenin temel anlamı değil, 
yan anlamı önem kazanmaktadır. “Yananlam, 
ideolojinin ürettiği bir alan olmakla birlikte, 
bunlar, ideolojinin nesnel temelanlam üstü-
ne sonradan getirip eklediği yararsız anlam-
lar değildir. İdeoloji, göstergenin altyapısını 
oluşturan temelanlam üretim sürecine, benzer 
yabancı içerikler yüklemekten çok, Gösteren-
lerin bir araya getirilip, değiş tokuş edildiği 
bir alan, kodun sonsuza dek yeniden üretil-
diği bir sürece benzemektedir.” (Baudrillard, 
2009: 194) Bu nedenle gösterge artık gerçek 
ile değil, kod ile var olabilmektedir. Kod 
moda ve reklamlar aracılığıyla yayılmıştır. 
Hatta “bizim tükettiğimiz şey de bir gösterge-
ler sistemidir.” (Baudrillard, 2010: 79) Kod, 
tüketilen nesnelere kültürel ve toplumsal an-
lamlar yüklenmesidir. Bu nedenle Jean Ba-
udrillard artık üretimin değil, tüketimin etkili 
olduğunu öne sürdüğü toplumda, göstergele-
rin tüketildiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, 
Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramında ve 
buna bağlı tüketim toplumunda gösterge te-
mel kavramlardan birini oluşturmaktadır. 

Gösterge, kod aracılığıyla yeni anlamlar üret-
mekte ve gerçeğin Bütünsel/Sanal gerçekliğe 
dönüşme sürecine katkıda bulunmaktadır. 
Kodun hâkimiyetinde artık göstergelerin ye-
niden üretimi ve değiş tokuş edilmesi söz ko-
nusudur. “Simgesel değiş-tokuş her şeyin sor-
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gulandığı, değer konusundaki bütün yöntem-
lerin geriye dönüşü olmayan kör bir noktaya 
doğru sürüklendikleri stratejik bir yerdir.” 
(Baudrillard, 2005: 29) Çünkü simgesel de-
ğiş tokuş düzeni, gerçek ile düşsel arasındaki 
ayrıma son verir. 

Simgesel değiş tokuş, bir toplumsal ilişki bi-
çimidir. Simgesel, Jean Baudrillard’ın düşün-
cesinde kapitalist toplumun tersini ifade eder. 
Simgesel değiş tokuş, ilkel toplumlara özgü 
bir düzendir. Ancak Batı uygarlığı tarihsel 
süreç boyunca bazı dönüşümler geçirmiştir. 
Bu dönüşümler, Batı uygarlığı ile simgesel 
düzeninin iki ayrı uçta yer alan yapılar hali-
ne gelmesine neden olmuştur. Artık toplum-
sal yaşam ve kültür göstergeye dönüşmüştür; 
nesne/meta göstergeye dönüşmüştür. Bu dö-
nüşüm, tüketimin gösterge tüketimi olarak 
algılanmasına neden olmuştur. Gösterge tü-
ketimi demek dil düzeyinde tüketim demek-
tir. “İşte bu tüketimin tanımlandığı temel bir 
noktadır: yani tüketimin;

1. Artık nesnelerin işlevsel pratiği, mülkiyet 
vb. olarak değil,

2. Basit birey ya da topluluk prestiji işlevi 
olarak da değil,

3. Ama iletişim ve değiş tokuş sistemi olarak 
durmadan verilip alınan ve yeniden yaratılan 
göstergeler kodu olarak, dil olarak tanımlan-
dığı nokta.” (Baudrillard, 2016d: 100-111) 
Bu noktadan itibaren gerçeklik yerini kodun 

hakimiyetiyle ortaya çıkan hipergerçekliğe 
bırakmıştır.

Hipergerçek, “aslı yerine göstergeleri konul-
muş bir gerçek”tir. (Baudrillard, 2016c: 15) 
Gösterge, kod aracılığıyla modelleri oluştu-
rur. Hipergerçek, gerçek ile modeli arasında-
ki ayrımın bulanıklaştığı noktadır. Gerçeğe 
son veren, gerçekten daha gerçek görünen, 
hatta gerçeği ortadan kaldıran şeydir. “Bura-
da ortadan kalkan şey metafizik bir evrendir. 
Bundan böyle bir varlıkla çeşitli görünümle-
ri; gerçekle gerçek kavramına özgü bir yan-
sıtmadan söz edilemeyecektir. Bundan böyle 
gerçekle gerçek kavramı arasında düşsel bir 
beraberlik kurabilmek de mümkün olmaya-
caktır. Çünkü genetik minyatürleştirmeyle 
ancak simülasyon evresinde karşılaşılmakta-
dır. Günümüzde gerçek artık minyatürleşti-
rilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut 
modelleri tarafından üretilmektedir.” (Baud-
rillard, 2016c: 14) 

Gerçeğin yeniden üretimi Sanayileşme ve 
sanayileşmeye bağlı seri üretime geçiş ile 
paralel bir süreç izler. Seri üretimde, üretim 
sonucunda ortaya çıkan nesne ile orijinali 
arasında bir fark kalmamıştır. Bu nedenle seri 
üretim gerçeğin yeniden üretiminin başladığı 
noktadır. Ancak gerçek, henüz bir göstergeye 
dönüşmemiştir; kopyaları gerçekliğin yerini 
almaya başlamıştır. Teknolojinin ve siberne-
tiğin gelişimiyle gösterge ve anlam ön plana 
çıkmıştır ve artık gerçekliğin bir gösterge ha-
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lini aldığı, gösterge ve model aracılığıyla an-
lamının değişerek sürekli yeniden üretildiği 
bir aşamaya ulaşılmıştır. 

Teknoloji aracılığıyla gerçeğin yeniden üre-
tildiği noktada karşımıza Sanal çıkmaktadır. 
“Sanal gerçek dünyayı, salt gerçekliğe uygun 
bir şekilde kusursuz olarak yeniden üretmek-
te ve böylelikle gerçekliğe son vermektedir.” 
(Baudrillard, 2005: 54) Çünkü gerçeklik ya-
payın içinde eşdeğerini bulmakta böylelikle 
gereksiz hale gelmektedir. Jean Baudrillard, 
gerçekliğin yitirilmesi ve sanal bir gerçekli-
ğe dönüşmesini açıklarken hot ve cool kav-
ramlarından yararlanır. “Gerçekliğin tamamı 
bir tür gerçeklik oyununa dönüşmüştür. Hot 
ve fantazmik bir evreden geçtikten sonra bu 
gerçekliğin büyüleyiciliğini kesinlikle yi-
tirmiş olduğu, cool ve sibernetik bir evreye 
geçmiş bulunuyoruz.” (Baudrillard, 2016b, 
132) Jean Baudrillard, birçok kitabında 
bu kavramlara değinmektedir. Hot ve cool 
kavramlarını, gerçeklik kavramıyla birlikte 
açıklamak için çeşitli örnekler vermektedir. 
Körfez Savaşı’na, Holocauste dizisine dair fi-
kirleri bu örnekler bağlamında alınabilir. Ho-
locauste dizisi,  İkinci Dünya Savaşı’nı konu 
alır. Jean Baudrillard’a göre bu dizi, soğumuş 
tarihsel bir olayı televizyon aracılığıyla yeni-
den canlandırma denemesidir. Bu denemede 
amaç Yahudilerin savaş esnasında yaşadık-
ları acıları ve kayıpları paylaşmaktır. Ancak 
kitleler, soğuk (cool) ekranda bu diziyi izler-

ken, kullanılan görüntülerden görüntülerden 
etkilenecek ama gerçekten bir şey hissetme-
yecektir. Çünkü, ekranda gösterilen olaylar 
çoktan sıcaklığını (hot) ve o anda olunuşunu 
kaybetmiş, soğuk (cool) ekranda bir görün-
tüye dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nda 
yaşanan gerçek olaylar, Holocauste dizisiyle 
birlikte gerçeklik evreninden uzaklaşarak bir 
simülasyona dönüşmüştür. Bu durum, “Ya-
hudi katliamının Holocauste adlı televizyon 
dizisi yüzünden anlamını yitirmesi”ne (Ba-
udrillard, 2016c: 80) neden olmuştur. kısaca 
gerçek bir olayın televizyon ekranına aktarıl-
masıyla hot- sıcak evrenden cool (soğuk) ve 
yapay bir evrene geçiş yapılmış ve gerçeklik 
ilkesini kaybetmiştir.

Jean Baudrillard, hot-cool kavramlarına dü-
şüncesinde yer verirken Roger Caillois’in 
fikirlerinden etkilenmiştir. Caillois, oyun 
kuramıyla ilgili fikirleriyle tanınan bir dü-
şünürdür. Antropolojiyle birlikte hem tek-
nolojiye bağlı gelişen oyunlar hem de insan 
yaşamında ilkel dönemlerden beri sürdürülen 
oyunları incelemiş ve buna bağlı olarak farklı 
oyun çeşitleri ve özelliklerinden söz etmiş-
tir. Oyun çeşitlerini, “agon, alea, mimicry, 
ve ilinix olarak adlandırır.” (Caillois, 2001: 
12) Bu oyunlar; yarışma, şans, simülasyon ve 
vertigo hissine tekabül eder. Agon tipi oyun, 
oyuncuların birbirleriyle yarıştığı ve birinin 
diğerine üstünlük kurması üzerine kurulu bir 
oyundur. Alea tipi oyun, zar oyunlarıdır. Bu 
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nedenle şans faktörünü içerir ve üstünlük ku-
rup başarılı oyuncu olmaktan ziyade talihli 
ve talihsiz ayrımının karşımıza çıktığı oyun 
tipidir. Mimicry tipi oyun, hayali bir karak-
terin yaratıldığı ve bu karakterle bütünleşme-
yi, yaratılan karakter olmayı sağlayan oyun 
tipidir. Bu oyunda kişi kendi gerçekliğinden 
uzaklaşarak, sanal bir karakterle bütünleştiği 
için içinde simülasyonu barındırır. İlinx oyun 
türü ise, baş dönmesi hissi veren oyunlardır. 
Bir çocuğun kendi etrafında dönmesi gibi. 
İnsanın anlık olarak dengesinin bozulması 
ve buna bağlı yaşanan heyecan nedeniyle bu 
oyun tipi vertigo etkisine benzetilmiştir.

Jean Baudrillard, günümüz toplumunun Ro-
ger Caillois’in sözünü ettiği tüm oyun türleri-
ni barındırdığını ifade eder. Jean Baudrillard’a 
göre “ Bizler artık canlı birer model, canlı 
birer moda bağımlısı, bir simülasyon aracına 
dönüştük. Başka bir deyişle doğru olan belki 
de Roger Caillois’nun kullandığı terminolo-
jidir. Belki de tamamıyla yarış/ rekabet ve 
dışavurum oyunları üstüne oturan kültürü-
müz, rastlantı/ talih ve insanı kendinden ge-
çiren oyunlara doğru kaymaktadır. Gerçek 
nedenler konusunda duyduğumuz kuşkular, 
biçimsel nitelikleri baş döndürücü bir hızla 
çoğaltmamıza neden olduğundan kendinden 
geçme ulaşmak kaçınılmaz hale gelmekte-
dir. Kendinden geçmek demek, yaşayan bir 
varlığın anlamını yitirinceye kadar uğraştık-
tan sonra sonunda anlamsız ve içeriksiz bir 

biçime bürünerek yeniden ortaya çıkma gibi 
bir özelliğe sahip olması demektir.” (Baud-
rillard, 2011: 10) Modeller aracılığıyla ger-
çeklik ilkesinin ortadan kalktığı hipergerçelik 
durumu bütünüyle bu şekildedir. Gerçekliğin 
yeniden üretimi, gerçek ile simülasyonu ara-
sındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Jean Ba-
udrillard, sınırların belirsizleştiği hatta orta-
dan kalktığı anı, içe göçme olarak ifade eder. 
Toplumsal hayat ve insan ilişkileri günümüz-
de kurgusal ve yapay bir yapı kazanmıştır. Bu 
yapaylığın oluşumunda ve yayılmasında tek-
noloji ile medya oldukça etkilidir. İnsan ha-
yatının her alanına yayılan göstergeler anla-
mın yitirilmesine neden olmuştur. “İnsan ile-
tişimini simgelerden ayrı düşünmek mümkün 
değildir.” (Çakmak, Baş, 2017: 97) Anlamın 
yitirilmesiyle birlikte gerçek ile simülasyo-
nu ayırt edilemez hale gelmiştir. Bu nedenle 
günümüz toplumu, göstergeleri tüketen, ger-
çekliği kaybetmiş yapay bir toplumdur.  Bu 
toplumun minyatür hali drugsotore yani yeni 
hipermarketlerdir.

Drugstore, “gelecekte karşılaşacağımız her 
türlü toplumsal denetim biçimi, yani beden ve 
toplumsal yaşamın değişik işlevlerini tek bir 
benzer çatı altında buluşturan bir modelden, 
tüm karşıt akımların kısır döngüleşmiş bir ni-
telik arz eden terimlerle yeniden yorumlan-
masından başka bir şey değildir. Hipermarket, 
toplumsal yaşamın, bütün bir yerleşim ve tra-
fik düzeninin tamamen işlemsel bir simülas-
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yonla üretildiği zaman- mekandır.” (Baudril-
lard, 2016c: 110)Hipermarketlerde yiyecek- 
giyecek ürünlerini, teknolojik malzemeleri, 
sağlık ve kişisel bakım için üretilmiş ürünle-
ri, ev dekorasyonu için gereken malzemele-
ri, nesnelerin/ ürünlerin temizliği için ihtiyaç 
duyulan şeyleri vb. daha birçok şeyi bulmak 
mümkündür. Bir kişi drugstore’un içinde din-
lemek için vakit geçirip bir şeyler yiyip içece-
ği bir alanı rahatlıkla bulabileceği gibi, evin-
de bekleyen kitaplarını dizebileceği rafları da 
yine aynı yerde bulabilmektedir. Bu nedenle 
drugstore, her türlü tüketim malzemesinin –
bu malzemelere zamanda dahil- yan yana sı-
ralandığı bir merkezdir. Dolayısıyla “drugsto-
re tam bir kent olabilir.” (Baudrillard, 2016d: 
20) Satılan tüm ürünler, zaman geçirilen her 
alan bir bütün oluşturmaktadır. Tıpkı kent 
yapılanması gibi. Mağazaların dizilimi Jean 
Baudrillard’a göre, geleceğe özgü toplumsal 
ilişki biçimini andıran bir model şeklindedir. 
Aynı şekilde şehir ve ulaşım ağıda bu drugs-
torelar etrafında şekillenmeye başlamıştır. 
“Bir hipermarketin nasıl bütün bir yerleşim 
bölgesi nüfusunun merkezi haline geldiğine, 
çalışma ve alışveriş saatleriyle yol güzer-
gahları ve çeşitli günlük alışkanlıkları nasıl 
yönlendirdiğine bir bakalım. Bu hipermar-
ketler, iş merkezleri tarafından belli saatlerde 
püskürtülen banliyö yolcularının tren, metro, 
otobüs aktarma istasyonlarında neden olduk-
ları devasa gelgit olayına benzer bir hareket 
yaratmaktadırlar.” (Baudrillard, 2016c: 108)  

Drugstore, insanlar için bir buluşma noktası 
haline gelmiştir. Hatta “(özellikle ABD’de) 
yerleşim bölgelerinin dağılımı belirlemek-
tedir.” (Baudrillard, 2016c: 110) Bu nedenle 
drugstore, günlük yaşamın, insanlar arası et-
kileşimin ve buna bağlı olarak kültürün şekil-
lendirildiği bir alan olmuştur. “Hipermarket-
ler, teknolojinin ve tüketimin yeni deneysel 
alanları, gündelik yaşam alanlarıdır.” (Lane, 
2001: 43) Hipermarket, tam anlamıyla tüketi-
min merkezidir. Tüketim, yalnızca fizyolojik 
ihtiyaçlara ilişkin bir tüketim değildir. Drugs-
tore, nesnelerle birlikte zamanın ve kültürün 
tüketildiği alandır. 

Jean Baudrillard, drugstore etrafında gelişen 
tüketimi iki örnekle inceler. Birincisi Tüke-
tim Toplumu kitabında bahsettiği Parly 2’dir. 
İkincisi ise Simülakrlar ve Simülasyon kita-
bında incelediği Beaubourg’dur.  

Parly 2, Fransa’da bulunan büyük bir hiper-
markettir. Her türlü tüketim nesnesine ilişkin 
yüzlerce mağazayı bünyesinde barındırıyor. 
Jean Baudrillard, Parly 2’yi Avrupa’nın en 
büyük alışveriş merkezi olarak tanımlar ve 
içerisinde bulunan mağazaları şu şekilde ifa-
de eder: “Burada yalnızca, ayakkabı bağın-
dan uçak biletine kadar her şey satın alınmak-
la kalınmaz, aynı zamanda sigorta şirketleri 
ve sinemalar, bankalar ya da sağlık hizmeti, 
briç kulübü, sanat sergisi de bulunur ve da-
hası burada saatin kölesi olunmaz. Gezinti 
yeri tıpkı sokaklar gibi gece gündüz, hafta-
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nın yedi günü açıktır.” (Baudrillard, 2016d: 
21) Böylelikle insanlar, istedikleri her anda 
bu tüketim merkezine, drugstore’a rahatlıkla 
ulaşabilmektedirler. Parly 2’de daha çok in-
sanların günlük yaşamına ilişkin bir tüketim 
ve paylaşım söz konudur. Her türlü nesnenin 
her an bu alışveriş merkezinde tüketime hazır 
olması söz konudur. Aynı şekilde, günlük ha-
yatın bir parçası olması ve insan için bir bu-
luşma, sosyalleşme merkezi haline gelmesi, 
insanların günlük hayatlarında sergiledikleri 
davranışların ve yaptıkları aktivitenin birbi-
rine benzer hale gelmesine neden olmaktadır. 
Drugstore’da insanlar zamanlarını benzer ak-
tivitelerle, benzer mağazalarda, benzer davra-
nışlarla tüketmektedirler.

Beaubourg ise, Paris’te yer alan bir kültür 
merkezidir. Aslında yapım amacı bir hiper-
market değildir. Kütüphane, sanat merkezi, 
müzik merkezi gibi kültürel unsurların mer-
kezde toplanması amacıyla inşa edilmiştir. 
Ancak Jean Baudrillard Beaubourg’u bir 
kültür merkezi olarak görmez. Ona göre Ba-
eubourg, “bir kültür hipermarketi”dir. (Baud-
rillard, 2016c: 99) Beabourg’da karşılaşılan 
mağazalar değildir. “Beaubourg’un sunduğu 
da parçalanmış, bükülüp kesilerek, preslene-
rek en yalın ve en küçük elemanlarına indir-
genmiş bir kültürdür.” (Baudrillard, 2016c: 
94) Beaubourg’da genellikle çağdışı içerikler 
sergilenmektedir. Bu nedenle Jean Baudril-
lard, Beaubourg’un çoktan ölüp gitmiş kül-

türü sergilediğini ve insanları, ölmüş olan 
kültürün yasını tutmaya davet ettiğini söyle-
mektedir. “Kitlelerin Beaubourg’a koşa koşa 
gitmelerinin nedeni yüzlerce yıldır, kendile-
rini yoran, bıktıran bu kültür karşısında salya 
akıtmak değil, her zaman nefret ettikleri bir 
kültürün yasını tutma fırsatını ilk kez kitle 
halinde ellerine geçirmeleridir.” (Baudrillard, 
2016c: 97) 

Drugstore/ hipermarket dolayımıyla tüketici 
ile ürün arasındaki ayrım ortadan kalmıştır. 
Bu nedenle drugstore hipergerçek bir zaman 
ve mekan sunar. “Malın hipergerçek bir şey 
olduğunu hipermarket bize nasıl öğrettiyse 
Beaubourg’ da bize kültürün hipergerçek bir 
şey olduğunu öğretmektedir.” (Baudrillard, 
2016c: 100) Burada ürünün ne olduğu önemli 
değildir. Parly 2 ve Beaubourg örneklerinden 
de anlaşılacağı gibi, ürün artık modası geç-
miş bir kültür olabilir, zaman olabilir, her tür-
lü nesne olabilir. Hatta toplumsal ilişki bile 
bu alanlarda tüketilebilir. Drugstore etrafın-
da yeni bir kültür şekillenir. Ama “bundan 
drugstore’da kültürün para karşılığı satılıp 
bayağılaştırıldığını anlamamalıyız: Bu fazla 
basit olurdu. Kültür, drugstore’da kültürelleş-
tirilir. Eşanlı olarak, metaların kendisi de ora-
da kültürelleştirilir.” (Baudrillard, 2016d: 19) 
Çünkü her türlü tüketim bu merkezler etrafın-
da şekillenir. Kitleler, bu merkezlere gider ve 
yaşamının parçası haline getirir. Bu nedenle 
drugstore etrafında kitle kültürü oluşur. Dola-
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yısıyla kitle ve kitle kültürü kavramları, Jean 
Baudrillard felsefesinde oldukça önemli bir 
konumda bulunur.

BULGULAR

Sosyoloji, psikoloji, felsefe vb. birçok sosyal 
bilim alanının incelediği kitle kavramı ka-
labalık, topluluk, yığın, küme anlamlarında 
kullanılmaktadır. Kitleler, bireysel farklıları 
olsa da bir grup bilinciyle hareket eden toplu-
luk olarak ifade edilebilir.

Kitle kavramı, 19. Yüzyılda kapitalizmin 
etkisiyle ortaya çıkmıştır. “Kitle toplumu 
ile ilgili tanımlamalar, 1830’larda Fransız 
aristokrat Alexis de Tocqueville tarafından 
Amerika’da, insanların birbirlerine benzer 
düşünce ve davranışlara sahip olduğunu göz-
lemlemesi ve böylesi bir toplumun kitle ya 
da sürü zihniyetine sahip olabileceğini ortaya 
koyması ile başlamıştır.” (Yaman, 2018: 181-
189) Tanımdan anlaşılacağı üzere; kitlenin en 
önemli özelliği benzerliktir. Bu özellik saye-
sinde farklı özelliklere sahip bireyler ortak 
görüş ve davranışlarda buluşabilmektedirler. 
Kitlenin benzerlikten beslenmesinin en bü-
yük nedeni seri üretimdir. Sanayileşme ve 
kapitalizmin etkisiyle, bir modelin seri halde 
üretimi başlamıştır. Bu durum farklı farklı 
kültürlerin, farklı nesnelerin yerini tek tip bir 
düzene bırakmasına neden olmuştur. Moda 
olgusu da bu tek tip düzene geçişle ortaya 
çıkmıştır.

Jean Baudrillard kitleyi, “toplumsalın için-
de kaybolduğu kara bir delik”  (Baudrillard, 
2015a: 12) olarak tanımlar. Kitle, toplumsa-
lın hipergerçek halidir. “Toplumsaldan daha 
toplumsal bir şeye benzeyen kitledir.” (Ba-
udrillard, 2011: 11) Çünkü kitle hiçbir anlam 
barındırmaz; hiçbir anlam sistemine dâhil 
değildir. “Baudrillard, medya ve tüketici top-
lumunda, insanların dışardan, dış gerçeklikle 
daha az ve daha az ilişkisi olan görüntü ve si-
mülakr oyunlarına yakalandıklarını iddia edi-
yor. Öyle ki, sosyal, politik ve hatta gerçeklik 
kavramlarının artık hiçbir anlamı yoktur.”2 
Bu nedenle kitle, “toplumsalla ilgili olan her 
şey unutulduğunda geriye kalan artık” (Ba-
udrillard, 2015a: 14) olarak tanımlanabilir. 
Kitle, gerçeğin ortadan kalkmasıyla karşı-
mıza çıkan simülasyonların yığınıdır. Jean 
Baudrillard’ın kitleyi, artık/ kalıntı şeklinde 
ifade etmesi bundan dolayıdır. Çünkü, simü-
lasyon gerçeğin yerini alan hipergerçektir; 
gerçekten artakalandır. 

Jean Baudrillard için kitlenin en büyük özel-
liği sessizliği/ tepkisizliğidir. Bu nedenle Jean 
Baudrillard kitle kavramı yerine sessiz yığın-
lar kavramını da kullanmaktadır. Bu sessizli-
ğin politika ve kitle iletişim araçlarıyla iliş-
kisi vardır. Politika da, kültür de, medya da 
kitleleri anlamın egemenliği altında tutmaya 

2 Kellner, D., Jean Baudrillard, 1-26. https://pages.
gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/baudrillard.
pdf sayfasından erişilmiştir.
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çalışmaktadır. Fakat kitleler için anlamın hiç-
bir önemi yoktur. “Onlar anlam yerine gösteri 
istemektedirler. Hiçbir çaba onları içeriklerin 
ya da kodun ciddiyetine inandırmada yete-
rince kandırıcı olamamıştır. Gösterge isteyen 
insanlara mesaj verilmeye çalışılmaktadır.” 
(Baudrillard, 2015a: 17) Ancak bu anlam, 
kitleler üzerinden kayıp gitmektedir. Kitleler 
her türlü anlama sessizlikle yanıt vermekte-
dir. Böylelikle, sessizlik aracılığıyla, her türlü 
anlamı ortadan kaldırmaktadırlar. Jean Baud-
rillard, anlamın önemini yitirmesiyle ilgili, 
Klaus Croissant adlı avukatın sınır dışı edil-
mesi ile Fransa’nın Dünya Kupasına katılmak 
için oynadığı maçın televizyonda yayımlan-
masını örnek verir. Klaus Croissant, Alman 
bir avukattır ve Alman Başsavcısı tarafından 
casuslukla suçlanır. Bu suçlamanın ardından 
kefaletle serbest bırakıldı ve Fransa’ya kaçtı. 
Fransa’da siyasi iltica başvurusunda bulun-
du. Ancak başvurusu reddedildi ve tutuklan-
dı. Tutuklamanın ardından Batı Almanya’ya 
iadesi gerçekleşti ve sınır dışı edildi. Klaus 
Croissant, Doğu Almanya casusu olmakla 
suçlanıyordu. Bu nedenle Batı Almanya’ya 
sınır dışı edilmesi bir grup insanın tepki-
sine ve protestosuna neden oldu. “Santé 
Hapishanesi’nin önünde gösteri yapan birkaç 
yüz kişi. Gece yarısı koşuşturan bir avukat ve 
geceyi ekran başında geçiren yirmi milyon 
insan. Fransa kazandığında atılan sevinç çığ-
lıkları. Aydın beyinlerin bu aptallaştırıcı vur-
dumduymazlık karşısında duydukları utanç. 

Ve şaşkınlık. Le Monde gazetesi: Saat 21.00 
Alman avukat, Santé Hapishanesi’nden alın-
dı. Birkaç dakika sonra Rocheteau ilk golü 
atacak.” (Baudrillard, 2015a: 18-19) Kitleler 
için gösterinin önemli hale gelmesiyle bir-
likte takip edilen avukatın sınır dışı edilme-
si değil, Fransa’nın oynadığı maç olmuştur. 
Birkaç yüz kişiye karşılık yirmi milyon insan 
tepkisiz kalmıştır. Bu tepkisizliğin sonucun-
da, büyük bir kesim, tepkisizliğin ve maçın 
neden tercih edildiğinin sorgulanması yerine, 
tepkisizliğin kaynağında iktidarı görmüştür. 
İktidar, kitleleri güdümlemiş, yönlendirmiş-
tir. Bu sayede maç vasıtasıyla, kitleler uyutul-
muştur. İktidarda bu görüşü benimsemektedir. 
Çünkü kitlelerin başlı başına bir tepkisizlik, 
sessiz bir yığın olduğunu kabullenmektense, 
kitleleri güdümleyebildiğini düşünerek ikti-
dar gibi hissetmektedir. Oysa kitleler “artık 
temsil edilememektedirler. Ses vermeyen bu 
kitleler sondajlar aracılığıyla sık sık yoklan-
maktadırlar. Düşünceleri yansıtılmamaktadır. 
Yalnızca ne düşündükleri konusunda testler 
yapılmaktadır.” (Baudrillard, 2015a: 26) An-
cak bu sondajlar ve testler aracılığıyla yalnız-
ca toplumsalın simülasyonuna ulaşılmaktadır 
ve simülasyon düzeninde her şey değişebilir. 
Çünkü simülasyon düzeninde, gerçek ilkesini 
yitirmiş ve kutuplar içe göçmüştür. Bu neden-
le bir anlam sistemi söz konusu değildir. Kit-
lelerin sessiz yığınlar olması bundandır. Bu 
sessizlik “konuşmayan bir sessizlik değildir. 
Yalnızca kendi adına konuşulmasını yasakla-
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yan bir sessizliktir.” (Baudrillard, 2015a: 26) 
Bu nedenle kitleler, temsil edilemez. Böyle-
likle politikada ortadan kalkar. Çünkü sessiz 
yığınlar, hiçbir iradeyi ve temsil etme gücünü 
kabul etmez. Bütünüyle tepkisizidir. Politika-
da bu tepkisizliğin içine emilmiş ve erimiştir. 
Oysa iktidar bu tepkisizliği edilginlik olarak 
kabul etmiş ve kitleleri yönlendirebildiğine 
emin olmuştur. Fakat kitle, her türlü anla-
mın ve kutbun eridiği noktadır. Bu nedenle 
kitlenin tepkisizliği, iktidarın işine yaradığı 
noktadan itibaren onu tüketen ve yok oluşu-
na götüren bir unsur haline gelmiştir. Bu ne-
denle yapılan kamuoyu yoklamaları, testler, 
anketler ve kitle iletişim araçları ile kitlenin 
tepkisizliğine son verilmeye çalışılmaktadır. 
Kitlelere sunulan haberler ve göstergelerle 
kitlelerin şekillendirilebileceği sanılmaktadır. 
Oysa “haber, yaptığını iddia ettiği gibi bilgi-
lendirme ya da biçimlendirme ve yapılandır-
ma yerine, toplumsal olanı giderek daha bir 
nötralize edip, klasik toplumsal kurumlarla 
haberin içeriğine karşı duyarsız ve tepki gös-
termeyen bir kitle yaratmaktadır.” (Baud-
rillard, 2015a: 29) Bu nedenle kitleler artık 
anlam değil gösteri istemektedir. Yine bu ne-
denle, insanlığa ilişkin bir durum yerine fut-
bol maçı izlemeyi tercih etmektedir. Tüm bu 
tepkisizliğe rağmen, kitlelere ulaşan tek olay 
terörizmdir. Çünkü “temsil edici olmayan 
tek eylem biçimi terörizmdir. İşte bu yüzden 
temsil edilemeyen tek gerçek olan kitlelerle 
uyum içindedir.” (Baudrillard, 2015a: 47) 

Bu doğrultuda kitleler ile terörizmi bir araya 
getiren temsil edilemezlikleridir. Terörizmde 
-kitleler gibi- iktidara temsil edici olmadığı-
nı göstermektedir. Terörizmin belli bir amacı 
ya da belli bir düşmanı yoktur. “Terör artık 
yalnızca şiddetle açıklanamayacak başka bir 
mantıksal evrene sanki rastlantısal, insanları 
oldukları yere mıhlayan, birbirlerine korku 
aşılamalarına yol açan bir evrene aittir. Şid-
detten daha şiddetli olan bir şey varsa o da 
terörizmdir.” (Baudrillard, 2011: 44) Kısaca 
terörizm, simülasyon evrenine aittir. 

Savaşlar, şiddet içeren eylemler, terörist ey-
lemler artık kitle iletişim araçları sayesinde 
farklı bir gerçeklik boyutuna geçmiştir. Diğer 
haberler gibi “Terörist eylemler de dünyanın 
bir ucundan diğerine kesintisiz bir elektrik 
akımı şeklinde taşınabilmektedir.” (Baudril-
lard, 2011: 50) Bu sayede kitleler, tüm tepki-
sizliği ile bir savaşı ya da bir terör eylemini 
ekran karşısında izlemektedir. Kitle ve terö-
rizmde anlamın önemi olmadığı için, hatta 
anlam olmadığı için, tepkisizlik sürmektedir. 
Terör olaylarının gerçekliği ile ekran bütün-
leşmekte ve gerçekliğini kaybetmekte, hiper-
gerçek bir hal almaktadır. Örneğin “Körfez 
Savaşı, bir TV savaşıydı.” (Kearney, 2010: 
319) Hatta Jean Baudrillard’a göre bu savaş 
hiç yaşanmamıştır.

Körfez Savaşı, tarihte 1990’lı ve 2000’li yıl-
larda iki kez karşımıza çıkmaktadır. Birinci 
Körfez Savaşı, 1990’larda Irak’ın Kuveyt’i 
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işgal etmesiyle başladı. Irak’ın işgali, Or-
tadoğu’daki dengeleri ve Ortadoğu’da yer 
alan petrollerin dağılımı değiştirdi. Bu durum 
Amerika’nın ve birçok Batılı ülkenin çıkar-
larını etkiledi. Bu nedenle Kuveyt’in işgali, 
küresel bir sorun haline geldi. Birleşmiş Mil-
letler, Irak’a ekonomik ve askeri ambargo 
uyguladı ve Kuveyt topraklarından Irak’ın 
çekilmesini istedi. Aynı zamanda Amerika 
öncülüğünde bir askeri harekât başlatıldı. 
Bu harekâtın sonucunda Irak mağlup oldu 
ve Kuveyt’ten çekildi. İkinci Körfez Savaşı 
ise 11 Eylül 2001 tarihinde, Amerika’da bu-
lunan Dünya Ticaret Merkezine, El-Kaide 
isimli terör örgütünün saldırısı ile başlar. 
Amerika, bu saldırı sonrasında İngiltere ile 
birlikte teröre karşı mücadele kararı alır. Bu 
doğrultuda, teröre destek verdiği iddiasıyla 
Afganistan’a askeri müdahalede bulunur ve 
ardından Irak’a yönelir. ABD’nin iddiasına 
göre, Irak, kitle imha silahları bulundurmak-
ta ve milletler arası barışı tehdit etmektedir. 
Bu iddia üzerine Birleşmiş Milletler Irak’ta 
bulunan askeri tesisleri denetler ve kitle imha 
silahlarına rastlanmaz. ABD bunun üzerine, 
Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ve aile-
sinin Irak’ı terk etmesini ister. Irak yönetimi, 
Amerika’nın bu isteğini geri çevirir. Ameri-
ka, 2003 yılında Irak’a karşı önce hava daha 
sonra kara harekâtı başlatır ve 9 Nisan 2003 
tarihinde Irak’ın başkenti Bağdat işgal edilir. 
15 Nisan 2003 tarihinde Amerika ve koalis-

yon güçlerinin zaferi kesin kazandığını ilan 
etmesiyle savaş son bulur.

Körfez Savaşı süresince, savaşa ilişkin ha-
berler, uydu bağlantılarıyla sürekli olarak 
ekranlarda –özellikle CNN- verildi. Hatta bu 
haberler, bir televizyon dizisi gibi aktarıldı, 
kitleler ekrana bağlı kaldıkları sürece parça 
parça, Amerikan askerlerinin Irak’a gidişi-
ni, biraz daha izlerlerse Amerikan askerleri-
nin nasıl silah kullandıkları vb. izleyebildi-
ler. Bu nedenle aslında izlenen savaşın bazı 
yönleriydi. “Gördüklerimiz sürmekte olduğu 
söylenen bir savaşın sadece bazı yönleriydi. 
Irak hudutlarına yığılan askerleri ve koalis-
yon güçlerinin ve de özellikle Amerika’nın 
teknolojik üstünlüğünü gördük. Savaş es-
nasında üst düzey sözcülerin hatta daha sık 
olarak üst düzey ordu yetkililerinin neler ol-
duğunu açıklamak amacıyla verdikleri basın 
toplantılarını gördük. Tankları, füzeleri, akıllı 
bombaları ve diğer askeri araçları gördüysek 
de onları eylem sırasında ya hiç görmedik ya 
da nadir gördük. Sanki bir karşı taraf yoktu.” 
(Özkaya, 1997: 579)  Bu nedenle Jean Baud-
rillard için, Körfez Savaşı gerçek bir savaş 
değil, sanal bir savaştır. Televizyon ekranı 
gerçek savaş durumunun yerini almış, savaş 
olgusunun gerçekliğini ortadan kaldırmıştır. 
Kısaca, savaşın yerine savaşın işaretleri ko-
yulmuştur. “ Baudrillard’ın, hareketli imajla-
rın değişen niteliğini anlamada bize sundu-
ğu en yararlı tespitlerden biri olmayan olay 
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kavramıdır. Körfez Savaşı ve Irak Savaşı’nın 
televizyonlarda yayınlanışı, Baudrillard’ın 
kavramsallaştırdığı haliyle bu mefhuma iyi 
bir örnektir.” (Toffoletti, 2014: 111) Amerika, 
varlığı kanıtlanmamış kitle imha silahlarına 
engel olmak için daha olay olmadan bir en-
gelleme ve müdahale gerçekleşmiştir. Hem 
olay daha gerçekleşmeden engellendiği için 
hem de savaş, ekranlarda vücut bulduğu için 
Jean Baudrillard, Körfez Savaşı’nın gerçek-
leşmediğini söyler. 

Ekran üzerinden gerçekliğin hipergerçek hale 
getirilmesi, kitle iletişim araçlarının ve bu 
araçlar sayesinde kitlelere sunulan görüntü-
lerin, göstergelerin öneminin sorgulanmasını 
gündeme getirmektedir. Çünkü yalnızca ha-
berler ve terörist eylemlere karşı tepkisizlik 
söz konusu değildir. Kitle iletişim araçla-
rı vasıtasıyla kitlelere sağlık, ekonomi gibi 
alanlarda da bir bilinç kazandırılmaya, bu 
bilince ait duygular işlenmeye çalışmakta 
ancak hiçbir yanıt alınamamaktadır. “Çünkü 
bu gösterge/ değere atfedilen aşırı değer ve 
gösterge değer aracılığıyla kitleler ekonomiyi 
başarısızlığa uğrattıkları gibi gereksinimlerin 
amacına ve davranışlarla, amaçlar arasındaki 
dengeye karşı da direnmektedirler. Kullanım 
değerine karşı gösterge/değer.” (Baudrillard, 
2015a: 43) Kitlelerin anlam değil gösteri 
beklemesi ve ekran sayesinde bu isteğin kar-
şılanması, kitlelerin tüketime yönelmesine ve 
tüketim malzemelerini seçerken göstergele-

re önem vermesine yol açmıştır. Bir kişinin 
A markasını değil B markasını seçmesinde 
göstergelerin önemi büyüktür. Kullanılan gös-
tergelerin markalara ilişkin bir prestij algısı 
oluşturmaktadır. Bu durum kitlelerin benzer 
ürün ve markalarına yönelmesine neden ol-
maktadır. Böylelikle karşımıza moda olgusu 
çıkar.

“Moda endüstrisi büyük ölçüde modern bir 
olgu, ortaya çıkışı on sekizinci ve on doku-
zuncu yüzyılın artan sanayileşme ve ticari 
yayılma dönemine denk gelir. Yirminci yüz-
yıldaki teknolojik ilerlemeler kitlesel ölçek-
li üretimi ve kitle medyasını teşvik ederken, 
bildiğimiz anlamda modayı da şekillendirdi. 
Baudrillard da işte bu bağlamda, tıpkı sanat 
gibi modanın da anlamın artık maddi nesne-
lerle değil işaretlerin birbirleriyle ilişkisinde 
bulunacağı mutlak değiş tokuş alanına girdi-
ğini gözlemler.” (Toffoletti, 2014: 86)

Moda, “işaretlerin bir birleşimi”dir. (Hors-
field, 1999: 96) Kullanılan göstergeler, kit-
lelerin yönelimlerinde etkili olmaktadır. Bu 
nedenle modanın göstergelerden, işaretlerden 
oluştuğu ifade edilebilir. Nesnelerde artık iş-
levlerinden ziyade işaret olarak önemine göre 
toplumda tüketilir. Dolayısıyla moda, bir top-
lumsal biçim olarak ifade edilebilir. Çünkü 
moda insanların alacağı ürünleri, boş zaman 
etkinliklerini vb. şekillendirmektedir. Bu 
doğrultuda moda olgusunun, kitleler ve kitle-
lerin günlük hayatına etkisinden dolayı- insan 
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yaşamında ortadan kalkmasında bir payı var-
dır. Moda, simülasyonun bir parçasıdır. Hatta 
moda vasıtasıyla kullanılan göstergeler aracı-
lığıyla, “tüm kültürler suç ortaklığı yaparak 
birer simülakra dönüşmektedir.” (Baudril-
lard, 2016b: 153) Çünkü moda ve gösterge-
leri, insanın toplumsal kimliğini şekillendir-
mekte ve nelere yöneleceğini belirlemektedir. 
Hatta kimliğin kendisi bile bizzat gösterge ol-
makta ve modaya dönüşebilmektedir. Bu ne-
denle her simülasyon modelinde olduğu gibi, 
moda simülasyonunda da uçlar, karşıtlıklar 
yoktur. Moda, karşıtlığı değil, benzerliği bize 
sunmaktadır. Kitleleri meydana getiren birey-
lerin tek tipleşmesi, aynı nesnelere yönelme-
si bundandır. Moda söz konusu olduğunda 
tüm kast sistemleri geçersiz kalır. “Kastlar ya 
da mevkilerden oluşan bir toplumda moda-
dan söz edilemez.” (Baudrillard, 2016b: 87) 
Tercih edilen nesneler aslında bir modeldir. 
“Modeller, modaya yer değiştirten, yöneten, 
bir alandan diğerine sevk eden iletişim araç-
larıdır.” (Baudrillard, 2016b: 161) Modeller 
modanın sürekliliğini sağlar. Toplumu oluş-
turan bireylerde bu modellere uygun seçim-
lerde bulundukları için toplumda sınıf fark-
lılıkları ortadan kalkmaktadır. Zaten “moda 
tek bir birey tarafından değil moda üretimine 
dahil olan herkes tarafından yaratılır, bu ne-
denle moda kolektif bir etkinliktir.” (Kawa-
mura, 2016: 16)

Jean Baudrillard’ın düşüncesinde yer alan tü-
ketim toplumu anlayışında kitle, ana bileşen-
lerden bir tanesidir. Özetle kitleyi, birbirine 
benzeyen, göstergeleri dikkate alan, tüketen 
ve tepkisiz bir topluluk olarak tanımlayabili-
riz. Kitlenin önem verdiği şeylerdeki bu deği-
şimde kapitalizmin ve sanayileşmenin etkisi 
oldukça önemlidir.

SONUÇ

Sorgulamanın başladığı ilk andan bu yana, in-
san her daim araştıran ve aynı zamanda araş-
tırılan bir konumda yer almıştır. İnsan ile iliş-
kili sorgulamalar; içinde yaşadığı dünya, bu 
dünyaya gelişi ve geliş amacı, insanın özünün 
ne olduğu problemi gibi sorunsallar üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra insanın 
özelliklerinin neler olduğu ve bu özelliklerin 
ayırt edici yönleri, insanın gerçekliği ve bu-
nunla ilişkili dünyanın, bilginin vb. gerçekli-
ği insan üzerine yapılan sorgulamalarda yanıt 
aranan konular olmuştur. Felsefe tarihi içinde 
de varlığın, insanın özünün ne olduğu, diğer 
varlıklarla ve insanların birbirleriyle ilişkileri 
ile diğer varlıklardan insanı ayıran özellikle-
ri, insanın ahlaki boyutu, bilgiyi nasıl edindi-
ği, insanın hangi bileşen ya da bileşenlerden 
oluştuğu, toplumsal yapıdaki durumu gibi 
birçok problem dile getirilmiş ve bunlara iliş-
kin sorgulamalar gerçekleştirilmiştir. 

Varlığın özü ile başlayan sorgulama, günü-
müz dünyasında insan olmanın önemi, insa-
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nın ve yaşadığı dünyanın gerçekliği, insana 
ait değerlerde meydana gelen değişim, tek-
nolojide yaşanan gelişme ve insanın değeri 
ile konumu, teknoloji çağında insan olmanın 
anlamı, kitle iletişim araçlarının kullanımı ve 
insan tarafından bu araçlara yüklenen anlam 
konularına evrilmiştir. İnsan çok yönlü bir 
varlık olduğu için, yaşanılan dönem, döne-
min koşulları, tarihi, teknik ve bilimsel geliş-
meler insanın yaşama şeklini, önem verdiği 
konuları ve kültürel yapısını etkilemektedir. 
Bu nedenle 19. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile 
gerçekleşen teknik ilerleme ve seri üretim ile 
insana yüklenen anlam ve insanların prob-
lemleri değişime uğramıştır. Teknik gelişme-
nin teknolojik ilerlemeye yol açması ve kitle 
iletişim araçları ile medyanın her an, her yer-
den bilgiye ulaşım sağlaması sosyal ve gün-
lük yaşam ile kültürel değerlerde köklü bir 
değişime yol açmıştır. 

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile yaşanan ge-
lişmeler, üretimin anlamının değişmesine 
neden olmuştur. Arkaik toplumlarda, üretim 
yalnızca insanın ihtiyacını karşılayabileceği 
kadar üretmesi ve eğer fazla bir üretimi var 
ise, bu üretimi bir başka ihtiyacını takas et-
mesi şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak seri 
üretime geçiş beraberinde ihtiyaç fazlası bir 
ürün üretiminin ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Fazla üretim beraberinde ihtiyacın 
fazlasını tüketmeye yol açmıştır. Kültürel ve 
toplumsal yapıda da, ekonomik durumu belir-

leyen, artık ne kadar üretim gerçekleştirildiği 
değil, ne kadar tüketim gerçekleştirildiğidir. 
Bu sürecin başlarında tüketimin niceliksel bir 
anlamı olsa da, ilerleyen ve süreçte ve günü-
müzde, tüketimin niteliksel bir boyutu ortaya 
çıkmıştır. Günümüz toplumu ele alındığında 
bu durum daha net görülebilir. Çünkü insan-
lar artık, bir kişinin kaç tane elbisesi oldu-
ğunda ziyade, o elbisenin hangi markaya ait 
olduğuna bakmaktadır. Dolayısıyla kıyafet 
ihtiyacından ziyade, markaya ilişkin bir tü-
ketim gerçekleşmektedir. Gerçeğin ortadan 
kalkması ve kitlelerin göstergeye önem ver-
mesiyle paralel bir durumdur. Göstergelere 
verilen önem, marka olgusunun temelinde 
yer almaktadır. Popüler hale gelmiş marka-
lar, insanların tüketim için tüketim eyleminde 
bulunmasına yol açmaktadır. Çünkü popüler 
ürünler, kabul görmüş markalar modayı belir-
lemektedir. Moda demek, popüler bir model 
olması ya da bir modelin ön plana çıkması 
demektir. Dolayısıyla moda, kitlenin benzer-
lik özelliğini karşımıza getirir. Çünkü kitle 
kültürü çok büyük oranda modadan beslen-
mektedir. Modanın, moda olan ürünlerin yay-
gınlaşmasında drugstore/ hipermarketlerin 
etkisi yadsınamaz. Drugstore, günümüzde, 
toplumsal yapıyı, şehir merkezini, şehir ha-
yatını, kitle kültürünü etrafında şekillendiren 
bir çekirdek gibidir. İnsanların hem tüketim 
nesnelerine ulaştığı hem de boş zamanlarını 
geçirdikleri bir alandır. Şehrin içinde bir şehir 
gibidir.  Bu nedenle hipermarketlerle birlikte 
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şehir yapısının da değiştiği ve insanları şekil-
lendirdiği söylenebilir.

Jean Baudrillard’a göre, değişen yapı ger-
çekliği ortadan kaldırmıştır. Günümüzde ger-
çeğin yerini simülasyonları almıştır. Kısaca 
içinde yaşadığımız gerçeklik, gerçekten daha 
gerçek bir durumdur. Gerçeğin yok olmasıyla 
birlikte anlam ortadan kalkmış, anlamı belir-
leyen uçlar yıkılmıştır. Anlamın içine göçtü-
ğü bu durumda, anlamın yerini, gerçekliğin 
yerini, göstergeler almıştır. Bu nedenle toplu-
mun tükettiği ve istediği gösteridir; gösterge-
dir. Kitlenin, gösteri istemesinde ve gösterge 
tüketmesinde medyanın ve kitle iletişiminin 
etkisi yadsınamaz. Özellikle televizyon, anla-
mın yok oluş sürecini hızlandırmış ve göster-
genin yükselişine yol açmıştır. Televizyonda 
verilen görüntüler, kitle için bahsedilen olay-
dan daha önemlidir. Kitle iletişim araçlarıyla 
her an her bilgiye ulaşabilmek, insanı bahse-
dilen durumun içeriğinden uzaklaştırmıştır. 
Bu nedenle insanlar, gösteri istemekte ve bir 
film sahnesi ile insanların ölümü ile ilgili bir 
haberi aynı tepkisizlik ile izlemektedir. Kitle-
nin bu tepkisizliği onun en belirgin özelliği-
dir. Bu nedenle Jean Baudrillard, kitlelerden 
bahsederken sessiz yığınlar ifadesini kullanır. 

Teknoloji kullanımının artması, sanal gerçek-
lik araçları vb. teknolojiyi de bir tüketim mal-
zemesi haline getirmiştir. Üretim ve tüketim 
alanlarında teknik ürün olarak yaygınlaşan 
teknolojinin, günlük nesne haline dönüşmesi, 

teknolojinin anlamını değiştirmiştir. Tekno-
loji artık, insanları istedikleri yere, istedikleri 
ana götüren, günlük işlerin yardımcısı, hatta 
insan yerine düşünen ve araştıran bir nesne 
haline gelmiştir. Ancak yapay zekaya ilişkin 
araştırmalar, robotlar ve robotları gerçekçi 
olmaları için insana benzer özelliklerle do-
natma çalışmaları ve isteği, ilerleyen süreç-
te teknolojik araçların, nesne konumundan 
çıkacağı anlamına gelir. Çünkü yapay zeka 
çalışmaları ile amaçlanan, tasarlanan yapı-
ya bir bilinç kazandırmaktadır. Fakat felse-
fe tarihi boyunca bakıldığında bilinç, insana 
ait bir özellik olmuştur. Dolayısıyla amaçla-
nan gerçekleştirildiği takdirde, insana ilişkin 
sorgulamalar değişecektir. Robot ile insanın 
farkı nelerdir, insanın robota karşı sorumlu-
lukları olacak mı, olacaksa bunlar nelerdir, 
insan bilincinin ayırt edici bir yanı var mıdır 
ve en önemlisi artık insan olmak ne anlama 
gelmektedir. 

Jean Baudrillard’ın düşünce sistematiğine ba-
kıldığında her alana hakim olan simülasyon, 
yapay zeka çalışmalarının amacına ulaşması 
ile, bizzat insan üzerinde de tespit edilebilir 
olacaktır. Çünkü bir robota, kendini geliştire-
bilen, farkındalığı olan bir bilinç eklendiğin-
de, insani özellikler kazanacağı için, insan-
dan daha insan yani hiper-insan olacaktır. Bu 
durum insan olmanın ilkelerinin yok olması, 
insanın anlamını ve değerini yitirmesi, geriye 
yalnızca insan adının kalması demektir. Do-
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layısıyla ilerleyen süreçte, teknolojinin tüke-
timi, insanın tüketimi anlamına gelecektir.

Jean Baudrillard’ın gerçeklik ilkesinin yok 
oluşuna dair fikirleri ve beraberinde simülas-
yon teorisi, günümüzde daha gözlemlenebilir 
olmuştur. Kitlenin tepkisizliği ve bir model-
den yola çıkarak benzer tüketim nesnelerine 
yönelmesi, anlamın yok oluşunun belgesi ni-
teliğindedir. Çünkü tepkisizlik ile medyada 
sunulan haber gerçekliğini yitirmiştir; moda 
aracılığıyla benzerlik ile de tüketim olgusu 
anlamını yitirmiş ve yalnızca bir göstergeye 
dönüşmüştür. Jean Baudrillard’ın bu düşün-
celeri ışığında yapılan geleceğe ilişkin sorgu-
lamalar, insan olmanın değerini hatırlamak 
için oldukça önem taşımaktadır.

ÖNERİLER

Jean Baudrillard, günümüz toplumlarının ya-
pısını ortaya koymuştur. Ancak, Marksist te-
orideki gibi, bu düzenin yerine geçecek yeni 
bir kültürel ve toplumsal düzenden söz etme-
miştir. Jean Baudrillard ve Jean Baudrillard’a 
benzer fikirleri olan düşünürler, çoğunlukla 
tüketim ile teknoloji karşıtlığına vurgu yap-
mışlar ve ilerleyen sürece yönelik distopya 
tarzı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Bununla 
birlikte, teknolojiyle ilgili, “bir varlığı, kendi 
ürünü olan bir nesneyle karşılaştırmak ve ona 
benzeterek açıklamaya çalışmak, temel ola-
rak problemlidir”, (Canan, Acungil, 2018: 24) 
düşüncesinde olan düşünürlerde mevcuttur. 

Onlara göre hayatın akışı ve çağın gereklilik-
leri bunlardır ve insanların bu sürece adapte 
olması normaldir. Fakat Jean Baudrillard’ın 
gerçekliğin yok olmasına ilişkin düşünceleri 
üzerine bir sorgulama gerçekleştirildiğinde 
ve bu gerçekliğin yok oluşunda teknoloji ile 
kapitalizmin etkisi göz önüne alındığında; 
insanın yaşamına dair sorumlulukları neler 
olacaktır, insan hayatında yeni değerler ya da 
değer verilen şeyler nelerdir, sanal yaşam ve 
sanal kişilik ile insan olmanın değeri nasıl şe-
killenmiştir vb. durumların sorgulanmasında 
bu araştırma bir yol açıcı olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Human being position that both the creator and one of the basic subjects of phi-
losophy. Mostly, human beings are dealt with within the scope of the functioning and issues of 
philosophy. For this reason, it can be said that the human is examined by melting within the fra-
mework of certain areas. Intellectual and technological developments have shaped these prob-
lems related to human. Thus, human opinions and human position have changed. The first era 
thinkers generally examined what is the essence of the asset. At the same time, the moral aspect 
of the human being and its social dimension are examined. In medieval thought, the dominant 
view is that man is a creature created by God. The social and moral aspects of human beings 
are shaped by the commandments of God. In the modern period, the human being is generally 
discussed through the act of knowing. However, how many components of the human being 
and what these components / components are are another area of study. Kant’s views on the nu-
menal field led to the study of human beings in the nineteenth century through the concept of 
freedom. With that addition, Marx examined in human social and economic structures, produc-
tion-consumption relationship was scrapped in the frame. In the twentieth century thought, the 
development of capitalism, the indicators it presented to people, the technical and technolo-
gical advancements shaped the social life and led to the formation of the mass culture. Thus, 
the human being affected by the atmosphere around it and affecting the atmosphere around it 
showed a change depending on these factors. Aim: Jean Baudrillard is in an important positi-
on to understand its position and its problems and its value. Considering the topics discussed, 
he has formed his own concepts from the twentieth and twenty-first-century man and from the 
cultural, sociological and intellectual framework of the period mentioned. Therefore, while rea-
ding Jean Baudrillard Jean Baudrillard’s consumer society and with life in this society in which 
we are reviewing the shaping people, we can say that examines the period and problems. Beca-
use the transformation of the object, brand, advertising, mall / hypermarket, indicators, rapidly 
advancing technology creates the phenomena of today’s society. Jean Baudrillad developed his 
own concepts when examining the mentioned subjects and not only analyzed the phenome-
non of consumption and the society that developed accordingly. He emphasized the reality 
that changed, transformed or even disappeared. The aim of this study is to discuss the place of 
human being in the understanding of consumer society, the problems of human being and the 
philosophical foundations of these problems in the simplest form of Jean Baudrillard . Thus, in 
capitalist societies it is possible to see the elements shaping human life and to solve the prob-
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lems caused by these elements. Method : This research was conducted with a screening model 
of qualitative research methods. The scanning model is a data collection system to compare and 
describe behaviors. (GÜRSAKAL, 2001: 135) Scanning Method with ongoing research and 
describe the current status of the effect may have made. Results and Conclusion: Jean Baud-
rillard, addressed the quotidian life of the person and the dimension related to technological 
progress. According to him, people live in simulation. This order is the order in which the exis-
ting reality has disappeared and replaced by a new reality. The real hyper- reality that exists 
in this order . In this reality, the capitalist system uses itself as a symbol of avarage / hyper-
markets, living spaces, goods and advertisements . The society is shaped by the symbols of the 
forces of production and even shaped by these symbols according to the man itself. An hour, a 
car, the color has all become brand, and human life has become decisive. In this way, the tra-
ditional structure of man has been broken and a consumption-oriented life called modern has 
been passed. In short, human beings have become the mostconsuming entity without even be-
ing able to distinguish what their basic needs are . The use of technology has become the habit 
of people who consume to consume in this society in which it has become a fetish. Consump-
tion here is an indicator consumption along with objects. The objects he consumes have been 
determined by the human’s status and value. It is parallel with the disappearance of the truth 
and the importance of the audience to the indicator. The importance given to the indicators is 
at the basis of the brand phenomenon. Popular brands lead people to act on consumption for 
consumption. Because popular products, accepted brands determine fashion. Fashion means 
being a popular model or a model. Therefore, fashion presents the similarity of the mass. Be-
cause the mass culture is fed by a large proportion of fashion. The effect of fashion, drugstore /
hypermarkets on fashionable products is undeniable. Today, Drugstore is a core that shapes the 
social structure, the city center, the city life, the mass culture. It is an area where people both 
have access to consumption objects and spend their free time. It’s like a city in the city. For this 
reason, it can be said that the structure of the city is changing with the hypermarkets and sha-
ping people. At the same time, the impact of the mass on the media, mass media and the impact 
of the media is undeniable. Television, in particular, accelerated the disappearance of meaning 
and led to the rise of the indicator. Images given on television are more important than mass for 
the mass. The access to every information at any time by means of the mass media has taken the 
human being away from the content of the situation. For this reason, people want a demonstrati-
on and follow a story about a movie scene and people’s death with the same non-response. This 
unresponsiveness of the mass is its most distinctive feature. So when Jean Baudrillard speaks of 
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the masses, he uses the silent trace heaps. Jean Baudrillard’s ideas about the disappearance of 
the principle of reality and the theory of simulation have become more observable today. The 
unresponsiveness of the mass and its orientation towards similar consumption objects from a 
model is a document of the extinction of meaning. Because the news presented in the media 
with unresponsiveness has lost its reality; With the similarity of fashion, the phenomenon of 
consumption has lost its meaning and turned into only one indicator. In the light of these ideas 
of Jean Baudrillard , the questioning about the future is very important to remember the value 
of being human.
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KÜLTÜREL DİPLOMASİ PLATFORMU OLARAK TÜRKÇENİN SESİ 
RADYOSU (1)

THE VOICE OF TURKISH RADIO STATION AS A CULTURAL 
DIPLOMACY PLATFORM

Serkan DÜZGÜN 
Uzaktan Eğitim ve İletişim Derneği, Ankara / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-8635-4181

Öz: Amaç: Kültürel diplomasi, ülkeler arasında iyi ilişkiler 
oluşturmak için önemli bir araçtır. Bu aracın etkili kullanıl-
ması için farklı platformlar oluşturmak gereklidir. Bu çalış-
manın amacı; kültürel diplomasi platformu olarak uluslararası 
radyoların değerlendirmesini yapmak ve ülkemiz adına yayın 
yapan Türkçenin Sesi Radyosunun önemini ortaya koymaktır. 
Yöntem: Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup araştırma 
yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama mode-
li tavırları, davranışları karşılaştırmak ve betimlemek için bir 
veri toplama sistemidir. Bulgular: Dünyada, kültürel diplo-
masi yürütmek amacıyla pek çok devletin radyo yayıncılığı 
yaptığı görülmektedir. Bunlardan; Voice of America (VOA), 
BBC, Radio France Internationale (RFI), Deutsche Welle 
(DW) ve Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR) örneklerine ait 
veriler ortaya konmuştur. Türkçenin Sesi Radyosuna ait ve-
riler de araştırma kapsamında ortaya konmuştur. Buna göre; 
2015-2016 yayın döneminde; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 
Programı ile uyumlu olarak sınıflandırılmış 24 program 390 
bölüm hazırlandığı, 2017-2019 yayın döneminde; 31 prog-
ram, 878 bölüm hazırlandığı, 2016 yılında 38.283 kişinin rad-
yoya eriştiği ve 228.009 defa sayfaların görüntülendiği ortaya 
konulmuştur. Sonuç: Dünyadaki örnekleri de incelendiğinde; 
Türkçenin Sesi Radyosunun kültürel diplomasi alanına katkısı 
açıktır. TRT’nin gerçekleştirdiği; Türkiye’nin Sesi Radyosu 
(TSR), TRT WORLD ve Voice of Turkey (VOT) WORLD 
gibi çalışmalar da son derecede önemlidir. Türkçenin Sesi 
Radyosu, programlı olarak Türkçe öğretimine yönelik radyo 
programları yapmaya devam etmelidir. Özellikle dijital mec-
ralarda radyonun tanıtımı yapılarak radyoya erişim sayısı art-
tırılmalıdır. Radyo yayınlarında; A1-A2-B1-B2 seviyelerinde 
programların yapılması daha çok yabancı ülkelerin ve yabancı 
dinleyicilerin radyoyu tercih etmelerine sebep olacaktır. Türk-
çenin Sesi Radyosu, bu sayede üstlendiği misyonu daha iyi 
yerine getirecektir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Diplomasi, Dil, Sanat, Türkçe, 
İletişim, Radyo

Abstract: Aim: Cultural diplomacy is an important tool for 
creating good relations between countries. It is necessary to 
create different platforms for effective use of this tool. The 
purpose of this study is; The aim of this course is to evaluate 
the international radios as a cultural diplomacy platform and 
to reveal the importance of Turkish Voice Radio. Method: 
This study is a descriptive study and a survey model is used. 
The scanning model is a data collection system to compare 
and describe behaviors. Results: In the world, in order to carry 
out cultural diplomacy, it is seen that many states are broad-
casting radio. Of them; Voice of America (VOA), BBC, Radio 
France Internationale (RFI), Deutsche Welle (DW) and the 
Voice of Turkey (VOT) has been demonstrated in the data of 
the sample. The data of the Voice of Turkish Radio were also 
included in the research. According to this; In the 2015-2016 
broadcast period; In the 2017-2019 broadcast period, there are 
24 programs prepared in accordance with the Common Euro-
pean Framework of Reference for Languages; 31 programs, 
878 chapters were prepared, and in 2016 38.283 people reac-
hed the radio and 228.009 pages were displayed. Conclusion: 
When the examples in the world are examined; Voice of  Tur-
kish contribution to the field of cultural diplomacy of the radio 
is turned on. TRT has realized; Radio Voice of Turkey (TSR) 
and TRT WORLD Voice of Turkey (VOT) WORLD work as 
is extremely important. Voice of Turkish Radio should conti-
nue to make radio programs for Turkish teaching programma-
tically. The number of access to radio should be increased by 
introducing the radio especially in digital channels. In radio 
broadcasts; Making programs at A1-A2-B1-B2 levels will 
cause foreign countries and foreign listeners to prefer radio. 
The Voice of Turkish Radio will thus fulfill its mission better.

Key Words: Culture, Diplomacy, Language, Art, Turkish, 
Communication, Radio 
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GİRİŞ

Kültürel diplomasi, ülkelerin kendilerine 
ait değer ve toplumsal birikimin yani kültü-
rünün diğer ülkelere tanıtılmasıdır. Bu bağ-
lamda kültür, o ülkedeki insan topluluğu ile 
özdeşleştirilen sanat, gelenek, düşünce ya-
pılarının yansıması olarak tanımlanabilir. 
Ülkelerin kültürel diplomasi yürütmedeki 
temel amaçları kendi kültür ögelerini tanıt-
mak ve bu ögeler üzerinden farklı ülkeler ile 
sürdürülebilir bir ilişki ağı oluşturmaktır. Dil, 
müzik, sinema, edebiyat, sanat ve spor; kül-
türel diplomasinin en güçlü alanlarını oluş-
turmaktadır. Bu alanları kitle iletişim araçları 
ile tanıtmak büyük önem taşımaktadır. Kitle 
iletişim araçlarından biri olan radyonun ül-
keler için özel bir yeri vardır. Radyo, ülkele-
re, kültürlerini diğer ülkelere tanıtma fırsatı 
vermiştir. İngiltere, BBC’yi, Amerika, Voice 
of America’yı, Almanya, Deutsche Welle’yi, 
Rusya, Rusya’nın Sesi Radyosu’nu, Çin, Chi-
na Radio International’ı, Fransa, Radio France 
Internationale’i, Türkiye, Türkiye’nin Sesi’ni 
kurarak yaptıkları uluslararası yayınlar ile kül-
türel diplomasi faaliyetlerini yürütmektedir-
ler. Radyo ile hem dil öğretimini desteklemek 
hem de müzik ve radyo programlarıyla kültü-
rün tanıtımını yapmak mümkündür. Özellikle; 
internet tabanlı web ve mobil radyo, podcast 
dosyaları ile dil öğrenimini kolaylaştırmakta, 
kültür öğelerini barındıran ve gerçek hayattan 
uyarlanmış programlarla kültürel diplomasi-

ye katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkele-
rin kültürel diplomasi faaliyetlerini yürütmek 
için kurulan kültür merkezleri de önemlidir. 
Bu kapsamda; 2009 yılında kurulan Yunus 
Emre Enstitüsü (YEE), yurt dışında Türkçe 
eğitimini yaygınlaştırmayı ve kültür sanat 
faaliyetleri ile Türk kültürünün tanıtılmasını 
hedeflemektedir. Bu amaçlara ulaşmada bir 
araç olarak, YEE bünyesinde Türkçenin Sesi 
Radyosu kurulmuştur. Bu makalede Türkçe-
nin Sesi Radyosunun çalışmaları anlatılacak 
ve radyonun kültürel diplomasi faaliyetlerine 
katkısı ele alınacaktır.

AMAÇ

Çalışmanın amacı; kültürel diplomasinin ül-
kelerin arasında iyi ilişkiler oluşturmak için 
önemli bir araç olduğunu vurgulamak ve bu 
araca bir platform oluşturması açısından ulus-
lararası radyoların değerlendirmesini yap-
maktır. Dünyadaki eş değerleri ile birlikte ül-
kemiz adına yayın yapan Türkçenin Sesi Rad-
yosunun önemini ortaya koymak çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. Kültürel diplomasi 
aracı olarak medyanın kullanımı sağlayan 
Türkçenin Sesi Radyosu ile ilgili bilgilerin 
ortaya konması literatüre çok büyük katkılar 
sağlayacaktır.

KAPSAM

Türkçenin Sesi Radyosu; Türk dili, kültürü, 
sanat ve edebiyatını daha geniş kitlelere ta-
nıtmak amacıyla faaliyet gösteren, internet 
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teknolojilerini kullanarak yayın yapan yeni 
nesil bir radyodur. Milletimizin dil, kültür, 
sanat birikimini anlaşılabilir bir yayıncılık 
diliyle ortaya koymak için pratik bir uygu-
lama, yaygın bir iletişim aracı olan radyo 
tercih edilmiştir. Radyonun merkezi ve stüd-
yo, YEE’nin Ankara’daki merkez binasında 
bulunmaktadır. Türkçe öğretmek ve Türk 
kültürünü bütün dünyaya tanıtmak amacıyla 
kurulan Türkçenin Sesi Radyosu, Türkçe öğ-
renimine yardımcı olmak için geniş kitlelere 
ulaşan ilk radyodur. İnternet radyosu olarak 
yayın hayatına başlayan Türkçenin Sesi Rad-
yosu programları Avrupa Dilleri Ortak Çerçe-
ve Programı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.   
Web radyo olarak haftanın 7 günü 24 saat ya-
yında olup, birçok farklı programı ve müzik 
türünü içinde barındırmaktadır.

Türkçenin Sesi Radyosu; Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti tarafından, yabancılara Türk kül-
türünü tanıtmak ve Türkçe öğretmek amacıy-
la kurulmuş tematik bir internet radyosudur. 
YEE’nin temel prensipleri doğrultusunda 
ülkemizin kültürel diplomasi yoluyla yurt dı-
şındaki çalışmalarına destek olmak amacıy-
la Türkçenin Sesi Radyosu kurulmuştur. Bu 
kapsamda; YEE’nin yurt dışındaki merkezle-
rinde Türkçe öğrenimi gören öğrencilerine ek 
materyaller sağlamak, Türk kültürünü yaban-
cılara tanıtmak ve YEE merkezine ulaşama-
yan yabancıların da Türk kültürünü tanımala-

rına ve Türkçeyi öğrenmelerine fırsat vermek 
radyonun alt amaçlarını oluşturmuştur.

Türkçenin Sesi Radyosu, Ankara’daki Yunus 
Emre Enstitüsü Merkezinde profesyonel rad-
yo personeli ve Türkçe eğitmenleri ile yayın 
ve yapım çalışmalarını yürütmektedir. Pro-
fesyonel radyo stüdyosu ve radyo cihazları 
kullanarak internet üzerinden web ve mobil 
uygulamaları ile bütün dünyaya yayın yap-
maktadır. Öncelikle YEE’nin merkezlerinin 
bulunduğu ve Türkoloji bölümleri bulunan 
üniversitelerde talep görmekle birlikte Türk-
çe öğrenmek isteyen yabancılara 7 gün 24 
saat kesintisiz canlı yayın ve podcast yayın-
ları ile hizmet vermektedir.

Türkçenin Sesi Radyosu, internet teknolojile-
rini verimli bir şekilde kullanmak için mobil 
uygulamasının da bağlantılı olarak çalıştığı 
eğitsel amaçlı bir web platformu oluşturmuş-
tur. Hem canlı yayınlar 7 gün 24 saat esasına 
dayalı olarak kesintisiz yayınlanmakta hem 
de yayınlanmış programların daha sonra da 
dinlenilmesi için programlar podcast olarak 
web platformu üzerinden verilmektedir. Ay-
rıca radyonun eğitsel olarak da kullanımını 
sağlayacak özellikler bu platformda gelişti-
rilmiştir. Podcast programları dinleyicilerin 
kendi cihazlarına indirebilmesi, içeriklerin 
PDF dokümanı olarak yazılı olarak verilme-
si, içeriklere dönük etkileşimli ölçme-değer-
lendirme etkinliklerinin verilmesi, etkileşimli 
sözlük bunlara örnek olarak verilebilir.
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Türkçenin Sesi Radyosunun amacı yaban-
cılara Türk kültürünü tanıtmak ve Türkçeyi 
öğretmek olduğu için ve bu hedef kitlenin ta-
mamına yakın çoğunluğunun ülkemiz dışın-
da yaşadığı için, radyonun karasal yayından 
çok internet üzerinden yayın yapması daha 
efektif olmuştur. Bu sayede hem zamana ve 
mekâna bağlı kalınmadan geniş kitlelere ula-
şılmış olunmuştur.  

Türkçenin Sesi Radyosu, internet tabanlı bir 
web radyodur. Web radyo, internet bağlantı-
sı sayesinde anlık olarak yayın yapan medya 
ortamlarından biridir. Web radyolar, podcast 
dosyaları sayesinde önceden kaydedilmiş di-
jital ses ve görüntü dosyalarını da ihtiva eder. 
Podcast aracılığıyla yapılan dinleme etkinlik-
leri, dinlediğini anlama becerisini geliştirme-
ye katkı sağladığı gibi güncel yayınlara yer 
vermesi, kültürel öğeleri barındırması ve ger-
çek hayattan seçilmiş olması dolayısıyla dil 
öğretimine katkı sağlar.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışma, betimsel bir araştırma olup araştır-
ma yöntemlerinden tarama modeli kullanıl-
mıştır. Tarama modeli tavırları, davranışları 
karşılaştırmak ve betimlemek için bir veri 
toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135).

Tarama modelleri, geçmişte veya hâlihazırdaki 
bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tara-
ma modeliyle, doğrudan nesne ya da kişinin 

kendisi incelenebilir. Bunun dışında, önce-
den oluşturulmuş yazılı belge ve istatistikler, 
resimler, ses ve görüntü kayıtları gibi çeşitli 
kayıtlara ve alandaki kaynak kişilere başvu-
rularak, elde edilecek dağınık veriler, kişisel 
gözlemlerle bir sistem içinde bütünleştirile-
rek de yorumlanır (Karasar, 2005:77).

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmada elde edilen veriler, kurumların 
kamuoyu ile paylaştıkları veriler ve doğru-
lukları ile kısıtlıdır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Kültürel diplomasi platfromu olarak Türkçe-
nin Sesi Radyosunun önemi ve durumu ne-
dir? 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

1. Türkçenin Sesi Radyosunun dünyadaki 
benzerleri nelerdir?

2.  Türkçenin Sesi Radyosunun ülkemizde-
ki benzerleri nelerdir?

3. Türkçenin Sesi Radyosunun ürettiği içe-
rikler nelerdir?

4. Türkçenin Sesi Radyosunun dinleyici sa-
yısı ne kadardır?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

1. Türkçenin Sesi Radyosu dünyadaki örnek-
lerine eşdeğer hizmetleri yürütmektedir.
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2. Türkçenin Sesi Radyosu ülkemizdeki ör-
neklerine eşdeğer hizmetleri yürütmektedir.

3. Türkçenin Sesi Radyosunun üretti içerik-
ler yeterlidir.

4. Türkçenin Sesi Radyosu yeteri kadar din-
leyiciye ulaşmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Türk Dil Kurumu, kültür kavramını; “bir top-
luma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve 
sanat eserlerinin bütünü” olarak tanımlamak-
tadır. Diplomasi kavramını ise; “yabancı bir 
ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini 
temsil etme işi ve sanatı”  olarak tanımlamış-
tır1. Bu tanımlar doğrultusunda, kültürel dip-
lomasi kavramını; “ülke dışında, ait olduğu 
toplumun değerlerinin; eğitim, bilim, sanat, 
dil, spor, din ve medya gibi çeşitli araçlarla 
temsil edilmesi ve tanıtılması işi” olarak ta-
nımlayabiliriz. Kültürel diplomasi bir devlet 
tarafından kendi dış politika amaçlarını, dip-
lomasisini ya da her ikisini de desteklemek 
amacıyla bir dizi kültürel tezahürlerin geniş 
bir yelpazede kullanılmasıyla gerçekleştirilir 
(Güleç, 2012).

Kültürel diplomasi en genel tanımıyla, belirli 
bir topluluğa ait değer ve toplumsal birikimin 
başka bir topluluğa aktarılmasıdır. Kültürel 
diplomasi bu yolla ulusal, ekonomik ve siyasi 
faydalar sağlamanın yanı sıra, güven temelli 

1  http://www.tdk.gov.tr 

ikili ilişkiler kurmayı amaçlar. 1990’lı yıllar 
sonrası popülerleşen küreselleşme teorileri ve 
iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda 
kültürel diplomaside teoriden ziyade pratiğe 
daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Kül-
türel diplomasi, diplomasinin bir alternatifi 
değil, tamamlayıcı unsurlarından biridir. Mü-
zik, film, edebiyat, tercüme ve çeşitli spor 
dalları, kültürel diplomasinin en güçlü kültür 
sanat alanlarını oluşturmaktadır (Bulut, 2019: 
3-5). Kültürel diplomasi araçlarından biri de 
uluslararası yayın yapan radyolardır. Bu rad-
yolar bir ülkenin değerlerinin ve kültürünün 
tanıtımı için büyük önem taşımaktadır.

Radyo, devletler tarafından özel bir anlam 
taşıyan kitle iletişim araçlarından biridir. 
1920’lerde radyonun bulunması, devletlere 
yabancı dilde yayın yaparak politikalarını ya-
bancı kamuoyuna duyurma fırsatı sağlamış-
tır. Radyolar İkinci Dünya Savaşı boyunca 
da önemli rol oynamıştır. Amerika-Birleşik 
Devletler Enformasyon Ajansı özellikle 1942 
yılında kurulan Amerika’nın Sesi Radyosu 
üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla kültü-
rel diplomasi faaliyetlerine devam etmekte-
dir. İngiltere, dünyadaki ilk kamu yayıncısı 
olan 1932 yılında kurulan BBC ile bu alan-
daki faaliyetlerine başlamıştır. Almanya kül-
türel diplomasi faaliyetlerini Deutsche Welle 
(DW) radyosu ile etkin bir şekilde yürütmek-
tedir. Kültürel ve eğitime yönelik programla-
rın amacı; Almanya’nın paydaş olarak gördü-
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ğü ülkelerdeki insanlarla uyumlu ve istikrarlı 
ilişkiler tesis etmektir. Çin, kültürel diploma-
si faaliyetlerini yürütmek için pek çok farklı 
dilde yayın yapan Çin’in Sesi adlı uluslara-
rası Çin Radyosunu 1942 yılında kurmuştur 
(Bekiroğlu, 2019: 641-662). Fransa, Radio 
France Internationale ile her hafta milyonlar-
ca dinleyiciye ulaşmaktadır. Türkiye de 1937 
yılında Türkiye’nin Sesi Radyosunu kurmuş 
ve kültürel diplomasi faaliyetlerine dünya 
devletleri ile birlikte başlamıştır2. 

Dil bir kültürü en iyi şekilde yansıtan kültür 
öğesidir. Kültürel diplomasi, kaynağını eği-
tim ve dil politikalarından almaktadır (Ce-
ren Akçay, 2018). Kültürel diplomasinin en 
önemli kurumlarından olan olan kültür ens-
titülerinin ana amaçlarından biri kendi ül-
kesinin dilini öğretmektir. Bunun için bütün 
devletler uluslararası platformlarda eğitim ve 
dil politikalarını yürütmek için kültür ensti-
tüleri/merkezleri kurmuşlardır. İngiltere, Bri-
tish Council; Almanya, Goethe Enstitüsü; İs-
panya, Cervantes Enstitüsü; Çin, Konfüçyüs 
Enstitüsü; Fransız Kültür Merkezi; İtalyan 
Kültür Merkezi; Kore Kültür Merkezi; Kana-
da Kültür Merkezi gibi pek çok ülke kendi 
dillerini öğretmek ve kültürlerini tanıtmak 
için dünyanın çeşitli bölgelerinde kültür mer-
kezleri açmışlardır. Türkiye, dünyadaki eği-
tim ve dil politikalarını 2009 yılında kurduğu 

2 http://www.turkiyeninsesiradyosu.com/?r=site/
content&id=32

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile gerçekleştir-
meye başlamıştır. 9 yıl gibi kısa sürede YEE, 
5 kıtada 46 ülkede 56 kültür merkezine, 50 
ülkede 100 üniversite ile Türkoloji bölümü 
sayısına ulaşmıştır (YEE, 2018). YEE Mer-
kezlerinde düzenlenen Türkçe eğitimlerinin 
yanı sıra faaliyet gösterdiği ülkelerdeki üni-
versiteler ve eğitim kurumlarıyla yapılan iş 
birlikleri yoluyla Türkçe eğitimini destek-
lemektedir. Yunus Emre Enstitüsü, kültürel 
diplomaside politika yapma amacıyla da bazı 
girişimlerde bulunmaktadır. Öncelikle 2016 
yılında YEE bünyesinde Kültürel Diploma-
si Akademisi kurulmuş; YEE merkezlerinde 
görev yapan çalışanlara kültürel diplomaside 
politika yapımı ve yaratıcı endüstrilerle çalış-
ma konusunda eğitim verilerek faaliyetlere 
başlanmıştır (YEE, 2016: 108). Daha sonra 
“Sınırların Dışında Düşünmek” adıyla bir 
kültürel diplomasi eğitim ve çalışma prog-
ramı düzenlenmiştir. Diğer bir önemli kül-
türel diplomasi girişimi, 2014 yılında Güney 
Kore’nin başkenti Seul’de Yunus Emre Ens-
titüsünün de aralarında bulunduğu dokuz ül-
kenin kamu ve kültürel diplomasi kurumları 
tarafından kurulan Küresel Kamu Diploma-
sisi Ağı GPDNet’dir (Global Public Diplo-
macy Network). 2016’da YEE GPDNet’in 3 
yıllık dönem başkanı olmuştur (YEE, 2016: 
100). YEE’nin kültürel diplomasi çalışma-
larından biri de Türkçenin Sesi Radyosudur. 
Tüm dünyaya Türkçe seslenen Türkçenin 
Sesi Radyosu; dilimizi, kültürümüzü, sana-
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tımızı ve edebiyatımızı tüm dünyaya ulaştır-
mak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına 
başlamıştır (YEE, 2015: 17-19). Türkçenin 
Sesi Radyosu’nda sadece şarkılarımız, tür-
külerimiz yoktur hikâyelerimiz, yemek tanı-
tım, kültür-sanat programları, Türkiye’den 
haberler de bulunmakta ve ülkemiz mesafe 
tanımaksızın tanıtılmaktadır. Ayrıca, hazırla-
nan içerikler podcast olarak da internet üze-
rinden dinlenebilmekte ve istenildiğinde indi-
rilebilmektedir. Coşkun ve Demirken (2016), 
yaptıkları çalışmada, yabancılara türkçe öğ-
retiminde; podcast kayıtları ile tasarlanacak 
etkinliklerin hem gerçek hayattan kesitler su-
nabileceğini, hem de öğrencilerin farklı ders 
araç gereçlerinden haberdar olabileceğini 
ifade etmektedirler. Podcast etkinlikleri saye-
sinde yabancı dil sınıfının daha interaktif hale 
geleceğini ve öğrenme sürecinin hızlanacağı-
nı ortaya koymuşlardır.

BULGULAR 

1. Türkçenin Sesi Radyosunun dünyadaki 
benzerleri

Radyonun kültürel diplomaside kullanımına 
yönelik dünyada pek çok örnek bulunmakta-
dır. Bu örneklerden bir kaçına yönelik bulgu-
ları araştırma kapsamında değerlendireceğiz.

Voice of Amerika (VOA) – Amerika’nın Sesi

1942’den bu yana ABD’nin en büyük ulusla-
rarası yayıncısıdır ve 275 milyondan fazla ki-

şiden oluşan haftalık izleyici kitlesine 40’tan 
fazla dilde haber ve bilgi sağlamaktadır. VOA 
dijital, televizyon ve radyo platformları içinde 
içerik üretir. Aynı zamanda uydu, kablo, FM 
ve MW tarafından dağıtılır ve yaklaşık 2.200 
karasal istasyon ağı üzerinden taşınır. VOA 
dünya çapında milyonlarca İngilizce öğrenci-
sine yönelik multimedya haber ve bilgi sunan 
bir kaynaktır.3 VOA içinde programlı İngiliz-
ce öğretimine yönelik olarak ‘Learning Eng-
lish’ adlı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm 
1959’da VOA’nın kurduğu ‘Special English’ 
olarak başlamıştır. 2014 yılında, daha fazla 
İngilizce öğretim materyali içerecek şekilde 
ürün yelpazesini genişletmiş ve ‘Learning 
English’ hizmeti olarak adlandırılmıştır. Baş-
langıç, Orta ve İleri düzey seçeneklerinde 
içerik sunmaktadır.4

BBC World Service ve BBC.com

BBC World Service, radyo, TV ve dijital plat-
formlar olarak çok çeşitli dil ve bölgesel ser-
visler sunan uluslararası multimedya yayıncı-
sıdır. Dünyada yaklaşık 279 milyon haftalık 
ziyaretçi sayısına ulaşmaktadır.5 İngiltere’nin 
en önemli kültürel diplomasi araçlarından 
biridir. BBC World Service, dünya çapında 
40’tan fazla dilde faaliyet göstermektedir. 
Dünyanın pek çok yerinde büroları vardır. 

3  https://www.insidevoa.com/p/5831.html
4 https://learningenglish.voanews.com/p/5373.

html
5  https://www.bbc.com/aboutthebbc
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BBC’nin programlı İngilizce öğretimine yö-
nelik BBC Learning English adlı bir bölümü 
bulunmaktadır. Farklı kategori ve seviyelerde 
dil öğretimi yapmaktadır.6

Radio France Internationale (RFI)

RFI, dünya çapında Fransızca ve 13 yabancı 
dilde yayın yapan Fransız haber radyosudur. 
Paris’teki ofislerinin uzmanlığı ve 5 kıtadaki 
400 muhabir ağıyla RFI, dinleyicilere bilgi 
ve dünyayı anlamanın anahtarlarını sunan ya-
yınları sunmaktadır. RFI dünya çapında; ka-
rasal, uydu ve web yayını üzerinden her hafta 
yaklaşık 40 milyon dinleyiciye ulaşmaktadır. 
RFI yeni medya uygulamaları (web sitesi, 
mobil uygulamalar vb) her ay 10 milyon zi-
yaretçi almaktadır.7 RFI’ın programlı Fran-
sızca öğretimine yönelik ‘SAVOIRS’ adlı bir 
bölümü bulunmaktadır. Farklı kategori ve se-
viyelerde dil öğretimi yapmaktadır.8

Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle 1960 yılında kurulmuştur. 
Alman kültürünü tanıtmak ve Almanca öğret-
mek görevleri arasındadır. Dijital platformlar-
da 30 dilde yayın yapmaktadır. Almanya’nın 
en önemli kültürel diplomasi araçlarından 
biridir. Radyo, TV ve web platformlarında 
milyonlarca ziyaretçiye hizmet vermektedir.9 

6  http://www.bbc.co.uk/learningenglish
7  http://www.rfi.fr/contenu/entreprise
8  https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner
9 https://www.dw.com/en/the-foundations-for-

DW’nin programlı Almanca öğretimine yö-
nelik ‘Deutsch Lernen’ adlı bir bölümü bu-
lunmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 
Programına göre hazırlanmış içeriklerle dil 
öğretimi yapmaktadır.10

2. Türkçenin Sesi Radyosunun ülkemizdeki 
benzerleri

Radyonun kültürel diplomaside kullanımına 
yönelik dünyadaki eşdeğerlerine uygun ola-
rak TRT’nin uygulamaları bulunmaktadır. 
TRT’nin uygulamalarından bir kaçına yöne-
lik bulguları araştırma kapsamında değerlen-
direceğiz.

Türkiye’nin Sesi Radyosu – (TSR) / Voice of 
Turkey (VOT) ve TRT VOT WORLD

İlk yayınını 1937 yılında gerçekleştirmiştir. 
Türkçe ve 35 yabancı dilde yayın yapmak-
tadır.  Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan 
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya sesimi-
zi ulaştırmaktadır. Avrupa, Irak, Suriye, İran, 
Ürdün, Arap Yarımadası, Sincan, Çin, İran, 
Azerbaycan, Gürcistan, Güney Doğu Rusya 
bölgelerine karasal yayın yapmaktadır. TRT 
VOT WORLD, 41 dil, lehçe ve alfabede web 
yayını yapmaktadır. Web yayınları, Türki-
ye, bölge ve dünyadaki gelişmeleri aktarıp, 
Türkiye’nin merceğinden değerlendirirken, 
Türkiye’nin değerlerini de dünyaya aktar-
maktadır.  Türkiye’nin siyaset, uluslararası 

independent-journalism/a-16532635
10  https://www.dw.com/en/learn-german/s-2469
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ilişkiler, ekonomi ve diplomasi alanındaki 
değerlendirme ve bakış açısını tüm dünyaya 
ulaştırmaktadır.11

3. Türkçenin Sesi Radyosunun ürettiği içe-
rikler

11 http://www.trt.net.tr/Kurumsal/TrtvotTanitim.
aspx

Türkçenin Sesi Radyosu yabancılara Türkçe 
öğretimini esas aldığı için yani Türkçe’nin 
yabancı dil olarak öğrenimine destek olmak 
için yayın yaptığından Avrupa Dilleri Ortak 
Çerçeve Programı doğrultusunda içeriklerini 
oluşturmuştur. Bu kapsamda yapılan prog-
ramlara ait bilgiler; Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 
3’de verilmiştir.
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Tablo 1. Türkçenin Sesi Radyosu 2015-2016 Yayın Dönemi Programları12

2015-2016 Yayın Dönemi

Sıra Program Seviye Bölüm

Bil Bakalım - Hayvanlar ve Bitkiler A1 28

Hayatın İçinden Türkçe A1-A2 15

Bil Bakalım - Nesneler A2 24

Bunları Biliyor musunuz? A2 26

Damak Tadı A2 9

Evliya Çelebi ile Bil Bakalım A2 23

Keloğlan ve Aykız ile Faydalı Bilgiler A2 25

Bir Kelime Bir Şarkı B1-B2 8

Dünyadan İlginç Haberler B1-B2 16

Haftanın Filmleri B1-B2 4

Sesli Takvim B1-B2 52

Unutulmaz 10 Türk Filmi B1-B2 10

Dilin Anahtarı Deyimler B2-C1 24

Kültür Merkezlerimiz B2-C1 19

Anadolu Anlatıları C1-C2 7

Bestelenmiş Şiirler C1-C2 10

Gezgin ile Bezgin C1-C2 9

Karagöz ve Hacivat ile Atasözlerimiz C1-C2 9

Kitap Ayracı C1-C2 16

Mikrofon Üniversitelerde C1-C2 12

Müziğimizin Dili C1-C2 8

Sporun Türkçesi C1-C2 10

Ustalara Saygı C1-C2 8

Yeşil Dünyamız C1-C2 18

TOPLAM 390

12  http://turkceninsesi.yee.org.tr
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Tablo 2. Türkçenin Sesi Radyosu 2015-2016 Yayın Dönemi Programların Seviyelere 
Göre Sınıflandırılması

Seviye Program Sayısı Bölüm Sayısı

A1 1 28

A1-A2 1 15

A2 5 107

B1-B2 5 90

B2-C1 2 43

C1-C2 10 107

TOPLAM 24 390
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Tablo 3. Türkçenin Sesi Radyosu 2017-2019 Yayın Dönemi Programları13

 2017-2019 Yayın Dönemi

Sıra Program Bölüm Sıra Program Bölüm

1 Yabancı mısın? 19 25 Dünyanın Nabzı 46

2 Gün Akşam Oldu 97 26 Ne Var Ne Yok 15

3 Sağlıcakla 28 27 Paylaşı-Yorum 96

4 Gecenin Rengi 26 28 Ramazan Günlüğü 28

5 Söz Ola 45 29 Ramazan Medeniyeti 14

6 Herkes İçin Masallar 10 30 Ramazan Meydanı 6

7 İlaç Gibi Sözler 35 31 Ritme Gel 15

8 Buradan Bakınca 31  TOPLAM 220

9 Neymiş Aşk 9    

10 Kitaplık 15    

11 İzler 13    

12 Notaların Dili 15    

13 Deha ve Mimari 18    

14 Hikmetli Hikâyeler 16    

15 Hikmetli Fıkralar 35    

16 Türkiye’yi Geziyorum 22    

17 Gelenek ve Sanat 15    

18 Şiir Saati 3    

19 Kalbe Dokunan Nağmeler 3    

20 Mızraptan Dile 3    

21 Ve Müzik 3    

22 Dost Meclisi 32    

23 3. Sayfa 69    

24 Bakış Açısı 96    

 TOPLAM 658  GENEL TOPLAM 878

13  http://turkceninsesi.yee.org.tr
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4. Türkçenin Sesi Radyosunun dinleyici sa-
yısı

Türkçenin Sesi Radyosu internet tabanlı web 
radyosu olduğu için dinleyici sayılarını ve 
kullanıcıların içerikler ile etkileşimini tespit 

etmek mümkündür. Hem bu sayede hangi 
ülkelerin radyoyu dinledikleri de görülebilir. 
Fakat biz bu çalışmada yalnızca bugüne ka-
dar kamuoyu ile paylaşılmış verileri değer-
lendireceğiz.

Grafik 1. 2016 Yılı Türkçenin Sesi Radyosu İçerik İstatistikleri (YEE, 2017)

TARTIŞMA

Küreselleşmenin getirisi ile iletişim diploma-
sinin kilit kelimesi haline gelmektedir. Farklı 
kültürlere mensup insanlar arasındaki iletişi-
min meydana gelmesi dilbilimsel açıdan an-
cak yabancı dil eğitimiyle mümkün olmakta-
dır. Küreselleşme kavramı ulusların birbiriyle 
iletişim içerisinde olmasının önemli bir ne-
deni olarak karşımıza çıkarken bu bağlamda 
hızla gelişen iletişim teknolojileri ulusların 
ve kültürlerin birbiriyle olan sosyo-kültü-
rel ilişkilerini arttırmasına her zamankinden 
daha fazla olanak sağlamış, onlara birbirini 
daha yakından tanıyacak açılımları berabe-

rinde getirmiştir (Güngör, 2015;121). Dolayı-
sıyla; kendi kültürümüzü anlatmak için kendi 
dilimizi de öğretmeliyiz. Kültürel diplomasi 
ile yabancı halkların gönlünü kazanmalıyız. 
Bunu yaparken dil ve iletişim bizim en önem-
li araçlarımızdır. Bu araçları kullanma yön-
temlerinden biri de radyodur. Uluslararası 
yayın yapan radyolar bir ülkenin kültürünü 
tanıtmak için büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası yayın yapan, Voice of Ameri-
ca (VOA) ABD’nin en büyük uluslararası 
yayıncısıdır ve bütün platformlarda toplam 
275 milyondan fazla kişiden oluşan haftalık 
izleyici kitlesine sahiptir. Uluslararası plat-
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formlarda 40’tan fazla dilde haber ve bilgi 
sağlamaktadır. Ayrıca VOA içinde program-
lı İngilizce öğretimine yönelik olarak `Lear-
ning English’ adlı bir bölüm bulunmaktadır. 
İngiltere’nin kamu yayıncılığı yapan BBC 
ise dünyada yaklaşık 279 milyon haftalık 
ziyaretçi sayısına ulaşmaktadır. BBC World 
Service, dünya çapında 40‘tan fazla dilde 
faaliyet göstermektedir. BBC’nin programlı 
İngilizce öğretimine yönelik ‘BBC Leaming 
English’ adlı bir bölümü bulunmaktadır. RFI 
(Radio France Intemationale), dünya çapın-
da Fransızca ve 13 yabancı dilde yayın ya-
pan Fransız haber radyosudur. RFI dünya 
çapında; karasal, uydu ve web yayını üzerin-
den her hafta yaklaşık 40 milyon dinleyici-
ye ulaşmaktadır. RFI’ın programlı Fransızca 
öğretimine yönelik `SAVOIRS’ adlı bir bö-
lümü bulunmaktadır. Alman medya kuruluşu 
Deutsche Welle (DW) dijital platformlarda 
30 dilde yayın yapmaktadır. Radyo, TV ve 
web platformlarında milyonlarca ziyaretçiye 
hizmet vermektedir. DW’nin programlı Al-
manca öğretimine yönelik ‘Deutsch Lernen’ 
adlı bir bölümü bulunmaktadır. DW Türki-
ye’deki hedef kitlesine ulaşabilmek için ayn-
ca en büyük radyo grubu olarak tanımladığı 
Doğuş Yayın Grubu’na ait NTV Radyo’da 
her gün saat 16 PM’de “DW Türkçe Haber-
ler” programı adı altında yayın yapmaktadır. 
Türkiye’de yine aynı yayın çatısı içinde yer 
alan NTV ve MSBC’nin NTVMSNBC web 
sayfasında DW Türkçe’nin metin destekli 

radyo programı haberlerine de yer verilmek-
tedir (Ertekin, 2012). Ülkemizde uluslararası 
yayıncılık faaliyetini kamu yayıncısı olarak 
TRT yürütmektedir. Türkiye’nin Sesi Rad-
yosu (TSR) / Voice of Turkey (VOT) Türkçe 
ve 35 yabancı dilde yayın yapmaktadır. Ge-
niş kapsamlı olmasa da, TSR’nin Türkiye’nin 
uluslararası sorunlarını da dinleyicileri ile 
paylaşmaya yönelik kısa programlar yayın-
ladığı gözlenmektedir. TSR’nin dar kapsamlı 
olsa da, Türkiye’nin uluslararası sorunları-
nı ve bakış açılarını akademik bir üslup ile 
dillendirmesi, yurt dışında ve bölge ülkeler-
de yaşayan Türklere ulaşmasına katkı sağ-
lamaktadır (Ertekin, 2012:343). TRT VOT 
WORLD 41 dil, lehçe ve alfabede web yayını 
yapmaktadır. Kamu ile paylaşılmadığı için 
istatistiki bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrı-
ca diğer uluslararası yayıncılarınkine benzer 
yabancılara Türkçe öğretimini amaçlayan bir 
bölüm bulunmamaktadır.

SONUÇ 

Türkiye son 10 yılda yaptığı çalışmalarla kül-
türel diplomasi alanında da büyük mesafeler 
kat etmiştir. Bu alanda da bir dünya devleti 
iddiasını ortaya koymaktadır. Kültürel dip-
lomasi alanında yapılan pek çok çalışmadan 
eğitim ve kültür bağlamında Yunus Emre Ens-
titüsü ve Türkçenin Sesi Radyosu ele alınmış-
tır. Yabancı dilin radyo ile öğretimine yönelik 
dünyadaki örneklerine baktığımızda; Türkçe-
nin Sesi Radyosunun, VOA, BBC, DW, RFI 
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benzeri içerikler ürettiğini ve benzer bir kate-
goride kültürel diplomasi alanına katkı yaptı-
ğını ifade edebiliriz. Bu makalede kategorik 
ilişkisi bağlamında TRT’nin çalışmalarına 
da değinilmiştir. TRT’nin yaptığı Türkiyenin 
Sesi Radyosu (TSR), TRT WORLD ve TRT 
VOT gibi çalışmalar da son derecede önem-
lidir. Fakat bu çalışmalar daha çok kamu dip-
lomasi çalışması olarak değerlendirilebilir. 
TSR her ne kadar kültürel içerikler yapıyor 
olsa da Türkçe yaptığı yayınların yabancıla-
rın seviyesine uygun yapılmadığı görülmek-
tedir. Daha çok yurt dışındaki Türklere yö-
nelik bir dil seviyesini ve program içeriğini 
kapsamaktadır. TRT VOT WORLD ise daha 
çok haber ağırlıklı içerikleri barındırmakta-
dır. Türkçenin Sesi Radyosu alanında ilk ol-
masına ve ciddi bir çıkış yapmasına rağmen 
son yıllarda Türkçe öğretimine yönelik eğit-
sel radyo yayınları yapmaktan uzaklaşmıştır. 
Kültürel ağırlıklı programlar ağırlık kazan-
mıştır. Türkçenin Sesi Radyosu bu alanda 
tek olmasına rağmen elimizdeki istatistiklere 
baktığımızda yeterli bilinirliğe sahip değildir. 
Türkçenin Sesi Radyosunun yaptığı yayınla-
rın son yıllarda canlı yayın ağırlıklı olması ve 
dil seviyesinin yüksek olması Türkçeyi yeni 
öğrenenlerin yayınları anlamakta zorlanması-
na ve radyoyu tercih etmemesine sebep oldu-
ğu düşünülebilir.

ÖNERİLER 

Öncelikle dünyadaki eşdeğerlerin aksine TRT 
VOT WORLD ve TRT WORLD’ün Türkçe 
öğretimine özel bir yer vermediği görülmek-
tedir. Her ne kadar Yunus Emre Enstitüsü bu 
görevi üstlenmiş olsa da TRT’nin de bu alan-
da özel bir çalışma yapması gerekmektedir. 
Türkçenin Sesi Radyosu, programlı olarak 
Türkçe öğretimine yönelik radyo programları 
yapmaya devam etmelidir. Kültürel içerikli 
programlar ile eğitsel içerikli programların 
yayın portföyü içerisinde dengelenmesi ge-
rekmektedir. Web radyo olarak internet üze-
rinden yayın yapan bir radyo olmasından 
dolayı, özellikle dijital mecralarda radyonun 
tanıtımı yapılarak radyoya erişim sayısı art-
tırılmalıdır. Programları yayımlamaktan çok 
programların dinlenmesini sağlamak ana 
amaç olmalıdır. Radyo yayınlarında; A1-A2-
B1-B2 seviyelerinde programların yapılması 
daha çok yabancı ülkelerin ve yabancı din-
leyicilerin radyoyu tercih etmelerine sebep 
olacaktır. Türkçenin Sesi Radyosu, bu sayede 
üstlendiği misyonu daha iyi yerine getirecek-
tir. Son olarak ülkemizde bu alanda yapılmış 
çalışmalar sınırlıdır. Bu alanda yeni araştır-
malar yapılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Kültürel diplomasi, ülkelerin kendilerine ait değer ve toplumsal birikimin yani 
kültürünün diğer ülkelere tanıtılmasıdır. Bu bağlamda kültür, o ülkedeki insan topluluğu ile 
özdeşleştirilen; sanat, gelenek, düşünce yapılarının yansıması olarak tanımlanabilir. Ülkele-
rin kültürel diplomasi yürütmedeki temel amaçları kendi kültür ögelerini tanıtmak ve bu öge-
ler üzerinden farklı ülkeler ile sürdürülebilir bir ilişki ağı oluşturmaktır. Dil, müzik, sinema, 
edebiyat, sanat ve spor; kültürel diplomasinin en güçlü alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanları 
kitle iletişim araçları ile tanıtmak büyük önem taşımaktadır. Kitle iletişim araçlarından biri 
olan radyonun ülkeler için özel bir yeri vardır. Radyo, ülkelere, kültürlerini diğer ülkelere ta-
nıtma fırsatı vermiştir. İngiltere, BBC’yi, Amerika, Voice of America’yı, Almanya, Deutsche 
Welle’yi, Rusya, Rusya’nın Sesi Radyosu’nu, Çin, China Radio International’ı, Fransa, Radio 
France Internationale’i, Türkiye, Türkiye’nin Sesi Radyosu’nu kurarak yaptıkları uluslararası 
yayınlar ile kültürel diplomasi faaliyetlerini yürütmektedirler. Radyo ile hem dil öğretimini 
desteklemek hem de müzik ve radyo programlarıyla kültürün tanıtımını yapmak mümkündür. 
Özellikle; internet tabanlı web ve mobil radyo, podcast dosyaları ile dil öğrenimini kolaylaştır-
makta, kültür öğelerini barındıran ve gerçek hayattan uyarlanmış programlarla kültürel diplo-
masiye katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkelerin kültürel diplomasi faaliyetlerini yürütmek 
için kurulan kültür merkezleri de önemlidir. Bu kapsamda; 2009 yılında kurulan Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE), yurt dışında Türkçe eğitimini yaygınlaştırmayı ve kültür sanat faaliyetleri ile 
Türk kültürünün tanıtılmasını hedeflemektedir. Bu amaçlara ulaşmada bir araç olarak, YEE 
bünyesinde Türkçenin Sesi Radyosu kurulmuştur. Bu makalede Türkçenin Sesi Radyosunun 
çalışmaları anlatılacak ve radyonun kültürel diplomasi faaliyetlerine katkısı ele alınacaktır. 
Aim: Bu çalışmanın amacı; kültürel diplomasi platformu olarak uluslararası radyoların de-
ğerlendirmesini yapmak ve ülkemiz adına yayın yapan Türkçenin Sesi Radyosunun önemini 
ortaya koymaktır. Method: Çalışma, betimsel bir araştırma olup araştırma yöntemlerinden ta-
rama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak ve betimlemek 
için bir veri toplama sistemidir. Tarama modelleri, geçmişte veya hâlihazırdaki bir durumu, var 
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama modeliyle, doğrudan 
nesne ya da kişinin kendisi incelenebilir. Bunun dışında, önceden oluşturulmuş yazılı belge ve 
istatistikler, resimler, ses ve görüntü kayıtları gibi çeşitli kayıtlara ve alandaki kaynak kişilere 
başvurularak, elde edilecek dağınık veriler, kişisel gözlemlerle bir sistem içinde bütünleştiri-
lerek de yorumlanır. Findings and Results : Dünyada, kültürel diplomasi yürütmek amacıyla 
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pek çok devletin radyo yayıncılığı yaptığı görülmektedir. Bunlardan; Voice of America (VOA), 
BBC, Radio France Internationale (RFI), Deutsche Welle (DW) ve Türkiye’nin Sesi Radyosu 
(TSR) örneklerine ait veriler ortaya konmuştur. Türkçenin Sesi Radyosuna ait veriler de araş-
tırma kapsamında ortaya konmuştur. Buna göre; 2015-2016 yayın döneminde; Avrupa Dilleri 
Ortak Çerçeve Programı ile uyumlu olarak sınıflandırılmış 24 program 390 bölüm hazırlandığı, 
2017-2019 yayın döneminde; 31 program, 878 bölüm hazırlandığı, 2016 yılında 38.283 kişinin 
radyoya eriştiği ve 228.009 defa sayfaların görüntülendiği ortaya konulmuştur. Türkiye son 
10 yılda yaptığı çalışmalarla kültürel diplomasi alanında da büyük mesafeler kat etmiştir. Bu 
alanda da bir dünya devleti iddiasını ortaya koymaktadır. Kültürel diplomasi alanında yapılan 
pek çok çalışmadan eğitim ve kültür bağlamında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkçenin 
Sesi Radyosu ele alınmıştır. Yabancı dilin radyo ile öğretimine yönelik dünyadaki örneklerine 
baktığımızda; Türkçenin Sesi Radyosunun, VOA, BBC, DW, RFI benzeri içerikler ürettiğini ve 
benzer bir kategoride kültürel diplomasi alanına katkı yaptığını ifade edebiliriz. Bu makalede 
kategorik ilişkisi bağlamında TRT’nin çalışmalarına da değinilmiştir. TRT’nin gerçekleştirdiği 
Türkiyenin Sesi Radyosu (TSR), TRT WORLD ve TRT VOT WORLD gibi çalışmalar da son 
derecede önemlidir. Fakat bu çalışmalar daha çok kamu diplomasi çalışması olarak değerlen-
dirilebilir. TSR her ne kadar kültürel içerikler yapıyor olsa da Türkçe yaptığı yayınların yaban-
cıların seviyesine uygun yapıldığı görülmemektedir. Daha çok yurt dışındaki Türklere yönelik 
bir dil seviyesini ve program içeriğini kapsamaktadır. TRT VOT WORLD ise daha çok haber 
ağırlıklı içerikleri barındırmaktadır. Türkçenin Sesi Radyosu alanında ilk olmasına ve ciddi bir 
çıkış yapmasına rağmen son yıllarda Türkçe öğretimine yönelik eğitsel radyo yayınları yap-
maktan uzaklaşmıştır. Kültürel ağırlıklı programlar ağırlık kazanmıştır. Türkçenin Sesi Radyo-
su bu alanda tek olmasına rağmen elimizdeki istatistiklere baktığımızda yeterli bilinirliğe sahip 
değildir. Türkçenin Sesi Radyosunun yaptığı yayınların son yıllarda canlı yayın ağırlıklı olması 
ve dil seviyesinin yüksek olması Türkçeyi yeni öğrenenlerin içerikleri anlamalarında zorlanma-
sına ve radyoyu tercih etmemesine sebep olduğu düşünülebilir. Öncelikle dünyadaki eşdeğerle-
rinin aksine TRT VOT WORLD ve TRT WORLD’ün Türkçe öğretimine özel bir yer vermediği 
görülmektedir. Her ne kadar YEE bu görevi üstlenmiş olsa da TRT’nin de bu alanda özel bir 
çalışma yapması gerekmektedir. Türkçenin Sesi Radyosu, programlı olarak Türkçe öğretimine 
yönelik radyo programları yapmaya devam etmelidir. Kültürel içerikli programlar ile eğitsel 
içerikli programların yayın portföyü içerisinde dengelenmesi gerekmektedir. Web radyo olarak 
internet üzerinden yayın yapan bir radyo olmasından dolayı, özellikle dijital mecralarda rad-
yonun tanıtımı yapılarak radyoya erişim sayısı arttırılmalıdır. Programları yayımlamaktan çok 
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programların dinlenmesini sağlamak ana amaç olmalıdır. Radyo yayınlarında; A1-A2-B1-B2 
seviyelerinde programların yapılması daha çok yabancı ülkelerin ve yabancıların radyoyu ter-
cih etmelerine yardımcı olacaktır. Bu sayede üstlendiği misyonu daha iyi yerine getirecektir. 
Son olarak ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bu alanda yeni araştırmalar ya-
pılmalıdır.



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 konusun-
da uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş editörü Prof. Dr. Giray 
Saynur DERMAN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini 
gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim kuru-
lunun %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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