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INTRODUCTION
CURRENT DEBATES IN MEDIA STUDIES

T

his volume, comprised of papers presented under the theme of Media Studies at the 7th International
Current Debates in Social Sciences - held 19-21 April, 2018, offers important data and analysis of the
media researchers on traditional and digital media. We have divided this text into the 3 major themes
that emerged from 16 papers presented in the Media Studies. 1. Part: New Communication Technologies /
Digital Media, 2. Part: Media Content Analysis, 3. Part: Cinema Analysis.

Part 1 includes the influence of digital technologies on the media and especially on traditional media content,
journalism, audience and information users. İlknur Aydoğan Karaaslan has studied the influence of internet
technologies on traditional journalism in the paper, titled A Research about the Future of Traditional
Newspapers against the Advanced Internet Technologies. In this study, the perspectives of individuals from
different socioeconomic sections on traditional journalism and internet journalism were evaluated. The data
was obtained by applying a questionnaire survey to 350 individuals selected by cluster sampling method.
Similarly, Tubanur Büyükçolpan and Leyla Kanık’s article, titled The Impact of New Media on Information
Concept, Information User and Information Professionals has been focused on digital media literacy. The
aim of this descriptive study is to examine the media literacy in the framework of Information Science and
evaluate the evolution in time. According to this study, new media literacy should include the ability to use,
analyze, critically evaluate and interpret new media resources.
Another research focusing on the new media is titled New Media and Social Transformation in Digimodern
Period by prepared Sefer Kalaman. According to this paper, in the Digimodern period, which expresses the
digital life of the human being in terms of internet and new media, has brought about the emergence of
concepts like digital natives, digital immigrants and digital hybrids. This study is aimed to find out how the
individual and the society have been transformed through new media in the digital period.
Gülten Uçan ve Hakan Baydur has examined the use of internet technologies in rural areas in the paper,
titled Media and Social Media Usage Habits of People Living Rural Areas: Karayağcı Village Example
(Manisa). The purpose of this study is to describe the habits of media and social media usage of people aged
18 years and older living in a rural residential area. The data of this screening study were collected via face-toface interviews conducted in Karayağcı Village of Gördes District of Manisa and examined by statistical
analysis through SPSS 21 program. The last article of Part 1 is Rüçhan Gökdağ’s paper, titled Cyber Crimes
and Psychological Analysis of Cyber Bullying. According this article, violence experienced in many aspects of
our lives has gained a new dimension in line with the spread of the Internet and added the concept of “Cyber
Bullying” to the related literature.
The first study of Part 2 is Mustafa Koçer and İsmail Doğan’s paper, titled The Trust of Erciyes University
Students towards Media before and after July 15 Coup Attempt. In this paper has been focused on the
reliability of the media and a face-to-face survey study was conducted with 828 students of Erciyes University.
It was aimed to determine the difference of confidence of the students to the media before and after the July
15 coup attempt. Another study focused on the news analysis is the article, titled U.S. Perception in The
Newspapers under the Period of Visa Crisis prepared by Zeynep Gazali Demirtaş and Rukiye Çelik. Purpose
of this paper is to reveal the U.S. perception and perspective of news are related with visa crisis in Turkey
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newspapers. In this context, first page news about crisis (from 10 October 2017 is the beginning of crisis, 10
during days) in 28 national newspapers published in Turkey has been examined by discourse analysis.
Aslıhan Zinderen, Ömer Alanka ve Ersin Karaman has examined news contents in the context of infographic
news design in Infographic News Design as Data Visualization Model: Analysis of Infographic News Designs
Related to 'Olive Branch Operation’. In this study, the 'Olive Branch Operation' news was selected and
analyzed by semiotical analysis method because of the fact that the news was built on numerical data and has
appropriate characteristics for infographic news narrative.
Another research using the method of semiotics analysis is Rukiye Çelik and Dolunay Özlem Kilit’s article,
titled Observing of Body Control with Advertising in Health and Power Framework. Purpose of the study is
to identify the presence of elements of body control in health-related advertisements. For this purpose,
television advertisements with health content is on the air were selected by purposeful sampling method and
were analyzed by semiology. Three different advertisements with health content were included in the study to
examine the controlling elements of children, men and women bodies.
The presentation of the news about disability and the problems of disabled people has been examined in the
paper, titled The Social Problems of Disable Individuals in Kyrgyzstan and the Presentation of Disability in
the Media by prepared Gökçe Yoğurtçu ve Asel Mokonova. In this study a two-step methodological process
has been followed. In the first stage, in-depth interviews were held with disabled people and their families
living in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan, in order to identify the problems faced by disabled people in
the community. In order to assess how the disability takes place in the media, news from the high circulation
online newspapers of Kyrgyzstan in 2017 was scanned and content analysis of the news about disability was
made. In content analysis, the subject of the news, the topics covered in the news, news’ actors, news’
photographs and news’ processing principles were emphasized and “descriptive processing” was done.
The last article of Part 2 is Evin Doğan and Elif Miral Oktay’s study, titled Reproducing of The Violence via
the Nation of ‘Peace’ in The Stories about Violence against Women on Turkish Printed Media. The subject
of this study is the form of discourse and language which are used in the stories of violence against women.
Specially, it focuses to the notion of 'peace' and 'to make peace' via headlines like "Killed his love because she
denied to make peace", "Shouted his wife who denied to make peace" or "Injured his wife who denied to
make peace". In this study, 12 news and photography that selected by purposeful sampling method has been
examined by discourse analysis.
Arzu Özyön’s study, titled The Construction of the Theatre of the Absurd on the Socio-Political Basis in
Eastern European Countries: Vaclav Havel’s Play Called Vyrozumeni is first article Part 3. In study using the
Literature Sociology method, Vaclav Havel’s play called Vyrozumeni was hadled and evaluated in the context
of The Theatre of the Absurd. The aim of this study is to focus on the reasons why the plays of The Theatre
of the Absurd written in the Eastern European countries were constructed on the socio-political and
economic background.
In Özlem Özgür’s paper, titled Content Analysis on the Animation Movies Targeting Child Audience have
been content analyzed the top five animation movies targeting child audiences, which were released in Turkey
in 2016. The qualitative content analysis approach has been adopted during the process. Thus, it has been
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attempted to reveal with which contents those movies that were intended for the children managed to get
into children’s world.
According to İbrahim Etem Zinderen’s study, titled The Fictional Characters and The Effect
Implementations in Tim Burton’s Movies (The Analysis on the Movies of Beetlejuice and Miss Peregrine’s
Home for Peculiar Children) the effects which started to be used on the base of digital-based technologies
gained a feature to be very important design/creation factor in relation that the imagination is reflected to the
screen in the cinema as a cheap and an ergonomic implementation area. “Beetlejuice” which is one of the first
feature movies belonging to Tim Burton who is known with his extraordinary fantastic movies and with the
epic and marginal characters that he creates on these films and which was produced in 1988, and his last
feature movie “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” which was produced in 2016 were considered
in the study. The fictional characters which were created on the analyzed movies were reviewed with the
content analysis method within the scope of effect technologies usage.
In Alkım Erol’s paper, titled Philosophizing through ‘Nosedive’: Imprisonment by Consent have been
focuced new type of mitigation of individual freedom via information and communication technologies
represented through the ‘Nosedive’ episode of the Black Mirror TV series.
Emrah Doğan’s article titled A Historian Dealing with Popular Issues of Turkish Cinema: Agâh Özgüç is last
study both Part 3 and Media Studies section. In this article, Emrah Dogan emphasized the importance of
Agâh Özgüç in Turkish cinema history writing. He emphasized that important contributions of Özgüç to
Turkish cinema are being studied and that the dark side of Turkish cinema can be illuminated with his
works.
We believe that such studies would contribute to the development of debates in social sciences and encourage
interdisciplinary approaches.
April, 2018
Evin Doğan & Emrah Doğan
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1
A RESEARCH ABOUT THE FUTURE OF TRADITIONAL
NEWSPAPERS AGAINST THE ADVANCED INTERNET
TECHNOLOGIES
İlknur Aydoğdu Karaaslan (Ege University)

Abstract
Due to the opportunities that it offers, the Internet enriches and transforms traditional journalism with innovations and poses
some risks in terms of sustainability. In the future, this area seems to be the main source of success because of the innovations
redounded to journalism due to its technological supremacy. It maintains its dominancy due to the easiness such as allowing
access to the news and controlling the news source by establishing different links, intelligence and research, reporting, verifying
and storing the distributed speed and information and also allowing the newspapers being archived themselves. The problem of
digital diversification on the status and use of information communication technologies as well as existing digital immigrants
remains a structural obstacle today. The reliable place of journalism in society is due to the fact that it is easier for people who are
technologically distant to access information. However, the speed of internet journalism, the use of multimedia, interaction, easy
publishing and distribution of news, instant updating, unlimited space and time constraints have facilitated the digital
orientation of computer literate individuals. However, even though the excess information loading affects the reliability of
readers' ethical problems in news production, it is a fact that traditional journalism is in a transformation. In this study; the
perspectives of individuals from different socioeconomic sections on traditional journalism and internet journalism were
evaluated. The data was obtained by applying a questionnaire survey to 350 individuals selected by cluster sampling method.
Significant relations were found between the socioeconomic levels of the individuals and other demographic features as well as
access to newspapers, reading the daily newspapers, using the internet to access the newspaper, accessing various online news and
traditional newspaper preferences, newsletters to follow newspapers, and interest in traditional journalism.
Keywords: New Communication Technologies, Traditional Journalism, Internet Journalism, Digital Diversification, Computer
Literacy.

Introduction

N

ew communication technologies constitute the substructure of social developments in information
society. Rapid developments and widespread use of computers and mobile technologies has put such
technologies in the center of the daily life of the individuals. Communication technologies and the
internet transform the printing sector, and this leads to new trends in the field of journalism with the
mobilization of information and news. The process makes traditional journalism compatible with technology.
Today, a number of traditional journalistic practices, such as collecting, distributing, reading and archiving of
news are available in the virtual environment. The production process of the news, which is transformed
through the Internet, also affects the consumption process of the news and enables readers to reach news
independently from time and space. It also creates unlimited news sources within the access facilities provided
by information technologies and allows the news to be consumed free of charge (Waldo et al., 2007, pp.2729). The use of digital technologies in the production process of the news in the field of journalism makes it
11
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necessary to change the distribution and consumption process of news according to these technological
developments (Walker et al., 2010, p.16). The fact that readers have access to a large number of news sources
has brought a new problem together.” Relying on news sources” has redefined the value of the news. The
tendency of the news which is produced by the new format changes the reading habits. The fact that the news
is produced and consumed on the internet and new technologies has raised the issue of computer literacy in
the new era.
Readers' use of technology and literacy create a new inequality in the general distribution of society. Many
readers are inadequate in this process. Besides skills, technology perception has become important. Because
readers need to improve their ability to use and understand technology besides technology ownership in order
to capture the age. Traditional literacy focuses on the readers’ for text-based reading and understanding skills.
Online technologies also change the language and interaction ways of readers. The need for threedimensional environments, mobile technologies and the social need for these technologies with the emergence
of a more complex environment over the Internet require the re-conceptualization of literacy of the twentyfirst century. Therefore, readers need to improve their adoption of technology and skills to use it in order to
gain technology literacy (Walker et al., 2010).
At the same time, technology ownership and literacy are also one of the factors that limit the access of readers
to the sources of news. The fact is that the inequality of the socioeconomic characteristics of the individuals
creates the inequality of the access. Social inequality to access the technology and inadequacy of using skills
create a new inequality and cause a digital division. Individuals who cannot benefit from similar social
opportunities all over the world are limited to access to mere news and information as a result of digital
division, but they are also the source of a problem that can further deepen social inequalities in many areas
what they have. This increases not only individual inequalities but also corporate inequalities, which are the
working environment of individuals. Besides these mentioned differences, the problem is getting deeper due
to the disparity of gender, age, education and income level etc. of the society by adding the current
technology usage of the society. Considering the usage profiles of information and communication
technologies in the global world, the features of digital division also differ in the countries of different social
development stages.

Internet Technologies and the Future of Journalism
Internet technologies have changed the nature of journalism and continue to change it. Newspapers are
designed and prepared as daily interactive news texts formatted to the internet environment and suitable for
internet technology. This process also affects the values, ethics, workflow, working conditions of news and
management of newsroom. Accessing to the unlimited information sources lead to the formation of unethical
practices and the lack of verification.
Multimedia environments have an important place in collecting, packing, distributing the news. Particularly,
information, text, image and audio files are always transmitted to the readers by them through mobile
technologies. For this reason, the web community has consumer tendencies to access the information they
want every day and to the web pages that access the information. Readers who do not regularly follow
traditional newspapers tend to search, find and read the variety of internet news (Hall, 2001). Mobile news
consumption of the individuals is getting popular with the digitalization of newspapers. Trends in digital
communications by using mobile devices are increasing (Alejandro, 2010, pp.5-9). Therefore, large audiences
12
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are emerging as a result of globalization in the process of merging and distributing the news of traditional
Newspapers (Hall, 2001, p.15).
For this reason, internet journalism is one of the online news channels which provide the functions that
conventional media cannot offer without the need for expensive investments. Because, the reader can access
the news at any time and place very quickly, examine the news in the archive, communicate directly with the
journalist/writer, and share his comments instantly via Internet news(Çakır, 2007, p.123; Yurdigül & Yüksel,
2012). Therefore, these newspapers are supported by multimedia tools, readers can access further
information with the links to the news and the news that is not available in mass media, they also provide
satisfactory and unlimited information, and they confront the traditional journalism because of their
economic situation (Kuyucu, 2017; Yurdigül&Yüksel, 2012). Thus, while conventional readers are passive,
they are becoming more active with internet technologies. Journalists also rely on the information sources and
expertise of the readers. Following of the news through Web is becoming increasingly widespread. According
to BBC reports, there are 3 billion internet users in 2014. This number is two thirds of developing countries.
Mobile phone saturation is 100%, and there are 2.3 billion mobile network subscriptions (Alejandro, 2010,
p.10). Particularly the role of mobile phones, which have mobile technologies, is too big to be underestimated
(OECD, 2010).
In a research conducted in 2015; the consumption percentage of readers who say smart phones are the main
tools of communication for news is 27% in the UK and 14% in the Netherlands. This variance is higher
among young people, and the rate increases while age decreases (Sehl et al, 2015).
In the study conducted by Barthel &Mitchell in 2017, 45% of American adults often use mobile phones, and
29% of them sometimes use mobile phones, while these percentages are respectively 21% and 19% in 2013.
The ratio of online news users in Poland and Germany to discuss and share news via Facebook is 56% and
23%, respectively. The proportion of countries using social media as news sources is 52% in Poland, 46% in
Italy, 40% in Finland, 36% in England, 34% in France and 25% in Germany (Sehl et.al, 2015). As seen in
the researches, the rate of reading news via mobile technology is becoming increasingly important.
Figure 1: Distribution of Information Technologies at Households in 2004-2017

100

Desktop Computer

80

Portable Computer

60
40

Mobile Phone

20

İnternet-Enabled TV

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Digital Camera/Camera

(Reference :TÜİK, 2017a)

Considering TÜİK‘s (Turkish Statistical Instute) data in 2012, it is observed that the level of the adults who
use information Technologies in Turkey is low. According to the TÜİK’s report on the presence of
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information technologies in the years between 2004-2017, the ownership rate of mobile phones is 97.8% in
2017 (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028). Hence, readers can frequently read news from
mobile phones. There is also a decline in camera ownership between 2010 and 2017. Because mobile phones
also have a camera and camera functions (Figure 1).
According to TÜİK's household information technology usage report in 2017, the rate of individuals using
the internet is 66.8%. When evaluated according to gender, computer and internet usage is 65.7% and
75.1% in the "16-74" age group males, while 47.7% and 58.7% in females. Besides, 80.7% of the
households in April 2017 have access to the internet from home (TÜİK, 2017b).
In the study conducted in Florida with 5990 students from 13 schools in 2010, information and
communication technology literacy of the students and their relationships with these technologies
differentiate according to their socioeconomic levels and gender. Researches show that there is a digital
division between technology literacy according to the gender and socioeconomic status of the students. 65%
of the participants have used computers for more than 5 years. While 61.32% of the students in the lower
socioeconomic level are using technology, this ratio in the upper socioeconomic level is 68.21%. There are
significant correlations between socioeconomic differences and students ' usage of technological content,
independent learning and characteristics of digital citizenship (Ritzhaupt, 2013).
According to another research conducted by Purcell et al. (2011); 47% of American adults use mobile phones
and tablets in order to reach the news. Compared with other adults, those who follow the news online are
younger and have a higher socioeconomic income level 35% of these adults, who follow local news from
mobile environments considering that they are their own influence on the community, have an impact on
society. Compared to the results of the research conducted five years ago, they obtain information about their
societies more easily by using this technology. It uses resources from 5-6 different platforms to obtain local
information, and the proportion of users who use social networks is higher in this respect (75%).
According to research, age is an important factor in the use of Internet newspapers (Kuyucu, 2017). The
tendency to the online news is not only related to the ages of readers, but also to their educational and
socioeconomic status. There is a positive relationship between these variables and reading rates. For instance,
readers with university degrees read twice as many newspapers as those with high school degrees in Canada
(OECD, 2010, pp.76-79).
In OECD countries, young people in the age of 16-24 are more active in online news consumption.
However, in countries like Norway, where the broadband record, the readers in the age of "35-44" and "4554" are using online newspapers more often because of feeling secure online. There are also readers who
follow both online and traditional publications in terms of reading news. In some OECD countries readers in
the age of “65-74" have actively read online news. Studies have shown that the new generation who meets the
Internet at an early age of their lives follows the online news more frequently. Also, this group sometimes read
traditional newspapers. Researches show that the internet is the main source of news for the age range of “1524” (OECD, 2010).
Research on the internet and traditional newspaper usage habits in America with 384 people aged 20-60,
58% of participants prefer reading both online and traditional Newspapers, 23.60% of them prefer internet
and 4% prefer traditional Newspapers. When we look the reading newspapers rate of the readers from
14
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different areas, 5% of them read the traditional newspaper and 44% prefer Internet Newspapers. According
to the age groups, 69.11% of the “20-25” age groups prefer reading online, 21.87% of them prefer reading
both online and traditional newspapers and 9.02% of them prefer reading only traditional newspapers. In the
"26-30" age range, 36.87% of them prefer online, 50.26% of them prefer both of them and 12.87% of them
prefer reading traditional newspapers. 65% of readers choose online news because they are fast and up-todate, 30.9% of them for interacting and 3.3% of them finds it interesting (Rajendran &Thesinghraja, 2014).
In Turkey, the distribution of adults who use the internet occasionally in 2015 and have smart phones by age
is 93% and 53%, respectively, for “18-34” and “34+” age groups. 49% of the individuals who read Internet
newspapers have low educational levels while 96%of them are high (Poushter, 2016).
It is also seen that readers who actively use traditional newspapers frequently tend to read online news. Data
from researches show that well-informed news readers tend to supplement their news consumption with
Online News OECD, 2010). The data from the survey conducted by Nossek et al. in 2015 were collected a
from nine European countries (Belgium, Croatia, Denmark, Germany, etc.) at the beginning of 2013.
Quotas set up to ensure that the population in each country could be represented. The overall sample size is
about 12,000 participants, and 10742 European Internet users over the age of 14 years read online. In
another survey conducted by local and international commercial firms in countries such as Hungary, Israel,
Italy, Poland and Portugal, 61.42% of the participants indicated that they prefer reading online news and
67.67% of them prefer getting news from other online channels. According to researches, traditional
newspaper readers in France, Germany and other countries support online readers around them (OECD,
2010).
In the study on internet usage habits of 308 university students in Kyrgyzstan in 2009, 60.1% of the students
who participated in the research describe themselves as middle level internet users. 25.6% of the participants
stated that they are regularly connected to internet every day. 84.8% of the students rely on the internet,
while 15.2% of them do not. More than 50% of the students stated that there was no change in the habits of
reading newspapers, magazines and books and watching television, while others indicates that there is a
decrease in the habits of reading newspapers (38%), reading magazines( 31.5% ) and watching TV(32.1%). It
has been revealed in the research that Internet has a negative impact on the habits of reading traditional
newspapers, magazine and watching television (Ayhan & Balcı, 2009).
However, the quality and accuracy of the news in online journalism is increasingly being discussed among
readers. Social sharing networks affects the rapid spread of fake information. In addition, local news decline,
homogeneity of the news, and over-interpretation of the readers are the points of discussion of online news
(OECD, 2010, p. 104). The problem of readers' access to information and communication technologies is a
major source of inequality. However, the elimination of technology ownership and access problem does not
solve the problem of inequality. The socio-economic differences between readers are the main problems of
digital division. Digital division can occur as a result of lack of information technology, lack of experience,
lack of interest in technology, lack of access to computers or internet, and inadequate use of information
technology in the social groups (Selim & Balyaner, 2017). In order to eliminate digital division, first of all,
readers should be up skilled the ability of using technology technological literacy as well as technological
ownership (Taşdemir & Fındık, n.d). Digital divisions vary according to the characteristics of different
countries which have different socioeconomic levels. According to data from the International
Telecommunication Union, education is an important factor of the reader's technology literacy. The digital
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division also varies according to different features such as socioeconomic status, gender, age of the individual
(Kuyucu, 2017).
The countries with the largest digital division in Internet access are Ukraine, China, Poland, Malaysia,
Indonesia and Turkey. In 2015 the proportion of the readers with smart phones in Turkey is 59%, 36% of
them have a mobile phone and 5% of them have no mobile phones. The proportion of adults, who own
smart phone is 81% in the age group of 18-34, and 39% of them are in the age group of 34+. 86% of these
individuals have higher education levels and 34% of them have lower education levels (Poushter, 2016).
Digital literacy is required to eliminate the digital division. Not only physical ownership, but also the readers
need to acquire the using skills. Research shows that technology and age and technology usage experience are
related to the level of Internet using skills. The education levels of readers educational in accessing online
newspapers are higher than those who do not read. Although individuals at the lower socioeconomic level
have internet access, the access rate among readers from the upper socioeconomic level of the educated
individuals is higher. The economic situation of the readers, that is, inequalities in the distribution of income
and their cultural differences affect the access to the internet. The income status is the determining factor
because it also provides the ability to purchase technology. According to recent studies, internet access starts
with the lack of awareness and knowledge. For instance, about half of the non-adult users in the United
States are not online due to the lack of interest (Kinder, 2017).
According to the OECD's Programme for the International Assessment of Adult Competencies; PIAAC
report, a large proportion of readers have not used enough the developing technology in their daily lives
(TEDMEM, 2016). A focus group analysis of traditional and new media usage in college students' news
tendency in the Netherlands between December 2009 and April 2011 revealed significant differences in news
behavior and characteristics among participants using online and traditional media in the news. Readers say
that they are directed to the online news because they find the traditional news boring, inaccurate and more
repetition (Cauwenberge et al., 2013).

Method
Newspaper readers with different socio-economic levels in İzmir constitute the accessible universe of our
study. However, since the survey was not always available in terms of time and cost, the study was applied to
350 readers who live in different regions with different socioeconomic levels. These regions; Alsancak,
Mavişehir, Güzelyalı and so on are considered to be the top, Karşıyaka, Bornova, Buca and so on. are
middle, and Mevlana, Örnekköy, Yamanlar and so on. are sub-socioeconomic.
The data were obtained by using cluster sampling in 2017. The independent variables are the readers in
different socioeconomic regions and their demographic features. Dependent variables are readers ' tendency
towards traditional and internet newspapers, and reviews of the position of traditional newspapers against
internet newspapers in terms of reading news.
The distribution of the data in the study is determined by obtaining the frequencies. In addition, since the
data were categorical data, Mann-Whitney-U test, is used for two independent groups of nonparametric tests
and Kruskal-Wallis test is used to determine the significance of the averages between two or more
dependent groups which are based on dependent variables. SPSS15.0 program is used to analyze the data.
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Hypothesis of the Study:
H1: Places with different socioeconomic features change the tendency of readers to newspapers.
H2: According to demographic characteristics, readers' tendency towards newspaper changes

The Purpose of the Study
The purpose of the study is to evaluate the tendency of the individuals who live in different socioeconomic
regions towards traditional and internet newspapers. The aim of this study is to examine the relationship
between the socioeconomic levels and other demographic characteristics of the readers supplying of
newspapers, reading daily newspapers, using the internet to access the newspaper, accessing various online
news and traditional newspaper preferences, following the newspapers, and the interest in traditional
newspapers.

Limitations of the Study
The study is limited to different socioeconomic settlements in İzmir province.

Results
37% of the participants are in the top, 35% of them are in the middle, and 28% of them are in the subsocioeconomic regions, and 51.7% of them are male and 48.3% of them are female. While 33% of the
participants in the survey in this region are in the "18-30" age groups, the proportions in the "31-43" and
"44+" age group are 40% and 27% respectively. The distribution of educational conditions is that; 39% of
them are university, 35%of them are secondary education, 26% of them are in primary school education
level. According to the region, 24% of the participants indicate that they are students, 25% of them are
employee, 27% of them are retired, and 24%of them declare that they do not have any jobs.
In the regions where the study is conducted, the frequency of reading newspaper with frequent, sometimes,
very rare readers is 44.6%, 43.4%, and 12%, respectively. 62.6% of the readers get the news from the
internet, 33.4% of them buy newspapers from the dealer, and 4% of them do not buy newspapers. 48% of
the readers often follow the newspaper, 41.1% sometimes, and 10.9% rarely. 48.9% of newspaper readers are
frequently up to date from newspapers, 37.4% sometimes, 13.7% very rarely. Evaluating newspapers as
traditional and internet, 73.1% of the readers prefer reading via internet and 26.9% of them prefer reading
traditional newspapers. The rate of those who are up to date from the internet is 88.8%, 54.6% of the readers
frequently follow internet newspapers, 25.4% of them follow sometimes and 18.3% of them follow very
rarely. The widespread use of mobile technology in the daily flow of time in accordance with the technologies
has increased the frequency of readings and the tendency towards internet newspapers, since readers are able
to reach the news anytime, as well as to be able to verify and interpret this news from other sources. 54% of
readers prefer internet newspapers because of being easily accessible, 32% of prefer them because of being
free, 32.6%of them prefer because of being always up to date, 9.4% of prefer them because of being a
objective, and 32.6% of them prefer because of having access to more than one newspaper.
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The publishing policies of the newspapers have an impact on the accuracy of the news. The rate of those who
think that Internet newspapers have a publishing policy is 58.6%. 38.9% of the readers do not trust on
traditional newspapers, 35.4% of them do not trust on internet newspapers and 24% of them do not trust on
any newspapers. While the proportion of those who think that Internet newspapers are performed in a freer
environment than the printed newspapers is 58.9%, 22.3% says that they do not support this idea and 18%
says that they are unstable.
66% of the readers follow online newspapers from web sites, 42.6% follow from social network sites, 13.7%
follow from blogs and 9.1% follow from forums. Because the portals of the news provided by mobile
technologies such as mobile phones and tablets, readers can receive the current news instantly thanks to the
news notifications. While 72.9% of the participants think that the interest of traditional newspapers is
decreasing thanks to the technology, 16% do not support this idea. 11.1% of the readers state that they do
not have any ideas on this issue.

Tendency towards Internet Journalism According to Demographic Variables
There are significant correlations between the different socio-economic regions and the readers getting the
newspaper from the internet (p=0.034), the tendency towards the internet newspapers (p=0.017), the feeling
confidence (p=0.0), thinking that they have free publishing (p=0.005), following news from social sharing
sites (p=0.008) and following news from blogs (p=0.002) (Table 1a-1b). Because the technology in the upper
socio-economic regions more in use than other regions. Lack of technology in socio-economic regions causes
digital division.
Table 1a: Tendency towards Internet Journalism According to Socio-Economic regions
Statics Kruskal-Wallis Test
χ2
p

Where Do They Get
The Newspaper?
6.759
0.034

Following Internet Newspapers

Trust on Internet Newspapers

8.112
0.017

25.954
0.00

Table 1b: Tendency towards Internet Journalism According to Socio-Economic regions
Statics Kruskal-Wallis Test
χ2
p

Occurring
internet
journalism in a free
environment.
10.778
0.005

Following Newspapers via Social
Networks

Following Newspapers via Blogs

9.661
0.008

12.867
0.002

The gender of the readers and their tendency towards internet newspapers can vary. Men follow Internet
newspapers more often than women. Because of men's technological curiosity and using possibilities, they
have kept their tendency to get news away from traditional newspapers (Table 2).
Table 2: Tendency towards Internet Journalism According to Gender
Group
Female
Male

18

N
169
181

Rank Average.
183.35
168.17

Rank Total
30986.15
30438.77

Mann Whitney-U
13221.500

p
0.016
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There is a significant correlation between the age and the frequency of following the date from the traditional
newspaper (p=0.0). Readers, who are in the "31-43" age group often follow the agenda more often through
traditional newspapers. Because using technology and habit of reading traditional newspapers have influence
on the behavior of individuals reading newspapers.
According to the age, following the agenda via the internet is on the highest point in the age group of “1830” (p=0.0). Because the technology allows readers to access news environment and removes the time and
space limitations. The readers in the "31-43" age group are second. The most frequent follower of the
newspaper via internet is the age group of "18-30". Because young people are wondering about the agenda,
for this reason they often follow internet newspapers. Individuals in the "18-30" age group prefer online
newspapers because of being up-to-date of the news on the internet (p = 0.008). The most intense age group
of those who think that Internet newspapers have publishing policies is "44-56". Those who declare that they
have more confident in Internet news are readers in the "18-30" age group. Because readers in this age group
often use internet communication with confidence, thanks to new communication technologies. The readers
of the "18-30" age group mostly follow newspapers through social networking sites (p = 0.003). These social
networking sites are preferred because of accessing to the momentary news and following the news easily
(Table 3a, Table 3b).
Table 3a: Tendency towards Internet Journalism According to the Age
Statics KruskalWallis Test
χ2
p

Getting
newspapers via
Internet
43.023
0.00

Following Traditional
Newspaper frequently

Following the Agenda
via Internet
12.862
0.005

48.000
0.00

Following Internet
Newspapers frequently
19.389
0.00

Table 3b: Tendency towards Internet Journalism According to the Age
Statics KruskalWallis Test
χ2
p

Following Internet
Newspapers because of
being up-to-date
11.873
0.008

Thought that Internet
Newspapers have a
publishing
15.845
0.01

Trust on Internet
Newspapers
18.592
0.00

Following Newspapers via
Social Networking Sites
13.756
0.003

There is a significant relationship between the educational status of readers in different socioeconomic regions
and their tendency towards internet newspapers. As seen in Table 4a, readers who have university education
status get the newspapers from internet (p = 0.00). This individuals frequently use internet newspapers (p =
0.043). This is closely related to the education levels and new communication technologies that individuals
have had. Therefore, readers who are graduated from primary and secondary school prefer traditional
newspapers because they keep away technology literacy (p = 0.028). Since readers who are graduated from
university frequently follow the agenda, so they prefer internet newspapers thanks to its easy (p = 0.048) and
current (p = 0.043) access. Those who are graduated from university think that internet newspapers have a
certain publishing policy (p = 0.0) and confidential (p = 0.021) (Table 4b). The educational situation
influences the tendencies and perspectives of internet newspapers as well as their preference of getting the
newspapers.
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Table 4a: Tendency towards Internet Journalism According to the Education
Statics KruskalWallis Test
χ2
p

Where The
Newspaper Is
Obtained?
62.170
0.00

How Often The
Newspaper Is
Followed?
9.848
0.043

Following the
agenda from
newspapers
10.842
0.028

Following Local
Newspapers

Following the agenda
via Internet

17.609
0.001

36.649
0.00

Table 4b: Tendency towards Internet Journalism According to the Education
Statics KruskalWallis Test
χ2
p

The frequency of
Following the agenda
via Internet
29.137
0.00

Following internet
newspapers because of
being easy
9.582
0.048

Following internet
newspapers because of
being often up-to-date
9.839
0.043

Thought that Internet
Newspapers have a
publishing policy
24.681
0.00

When the professions of the readers in socio-economic regions and their using and getting newspapers are
evaluated, it is found that students and employees frequently follow the newspapers (p=0.00) by getting the
newspaper from the internet (p=0.009). Because they are able to access online media whenever they want and
prefer internet newspapers as they think that they are objective (p = 0.042). Those who think that Internet
newspapers have a publishing policy are primarily employees (p = 0.001). Subsequently, the retirees change
their tendency towards to the publication policies of the newspapers (Table 5a). The factors that determine
the tendency towards Internet journalism are the interest in online media and the feeling of trust. For this
reason, the newspapers are seen as reliable sources of news by students and employees. They are also students
and employees who can use digital technologies and news sources together. Therefore, they use social media
tools and blogs more frequently to follow the news than other profession groups (Table 5b).
Table 5a: Tendency towards Internet Journalism According to the Profession

Statics KruskalWallis Test
χ2
p

Where The Newspaper
Is Obtained?
34.212
0.00

How Often The
Newspaper Is Followed?
15.403
0.009

Following the agenda
from newspapers
24.677
0.00

Following Internet
Newspapers
11.530
0.042

Table 5b: Tendency towards Internet Journalism According to the Profession
Statics KruskalWallis Test
χ2
p
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The frequency of
Following the agenda
via Internet
40.869
0.00

Following internet
newspapers because of
being objective
11.491
0.042

Thought that Internet
Newspapers have a
publishing policy
20.261
0.001

Following Newspapers via
Social Networking Sites
15.509
0.008
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Conclusion and Discussion
The importance of computer literacy has increased in 21st century with the development of the internet and
the introduction of information communication technologies in daily life. This change also affects the
industry of journalism. The Internet and new technologies are becoming important not only in gathering and
distributing news, but also in the consumption of news. This causes to change the readers' tendencies and
profiles. However, the consumption of news from the Internet through new mobile technologies varies
according to the socioeconomic characteristics of the readers. Socioeconomic features limit the use of these
technologies in daily life, while digital literacy levels of individuals are also becoming a limiting factor.
However, according to the skill of using technology, readers are able to reach the news from online media as
well as share information immediately by sharing their own opinion about news content. Since digital literacy
now become more multidimensional, newspaper readers can be involved in both the editing the distribution
process of the news. This situation activates the reader again. To be a literate person in the digital world, it is
necessary for individuals to use literacy sources such as visual, technological, written etc. However, as there
are still differences between the countries in this regard, digital divisions still continue in our country, too.
In this study, significant differences are found between readers who have different socioeconomic levels
according to their reading online newspapers and tendency towards internet newspapers, their confidence in
the news that they read on the internet, their thought that they are published freely, and their following the
news from social networking sites and blogs. In addition, it is determined that men follow Internet
Newspapers more frequently than women according to the gender differences in reading. This situation may
be evaluated as the gender differences in technology literacy in our country still continue and the literacy level
of males is relatively higher than females. There are also significant relationships between the level of tendency
towards online news and the reasons for their tendency. Online environments are preferred because of being
fast, up-to-date and easy to follow. This is similar to the study of Ritzhaupt and others which is conducted in
Florida in 2010. Age trends on mobile technologies are similar to the studies of t of Sehl and others in the
United Kingdom, Barthel in the Netherlands, and Mitchell in the United States. As age ranges decrease, there
is an increasing tendency among young people to the newspapers on the internet. This situation can be
considered as a sign of the high level of digital literacy due to the inclusion of computers and mobile
technologies during the formal education process.
There is also a meaningful and asymmetrical relationship between age and traditional journalism while
following the agenda. While readers in the "31-43" age group follow the agenda more often from printed
newspapers and magazines, individuals in the "18-30" age group prefer internet newspapers. There are also
similarities between the study conducted by Rajendra L. and Thesinghraja P. (2014) and findings of
Poushter’s study in 2016 in Turkey. In addition, there are also significant relationships between readers'
attitudes in different socioeconomic regions and getting newspapers from the internet, frequent tendency and
use of internet newspapers, frequent following of the agenda, the thought that online access is easy and up-todate, and their confidence. This result is similar to the findings of Poushter's study in 2016, in which 49% of
the internet journal readers had low educational level and 96% had high education level. As in mentioned
studies which finds that people rely on internet news and follow social networking sites are in the "18-30" age
group, are similar with the study of Rajendran L. and Thesinghraja P. (2014).
When readers from different socio-economic regions are considered, it is observed that students and
employees regardless of their place of residence, their profession and their use of newspapers, are frequently
follow news by getting the newspaper from the internet. Those who think that internet newspapers have a
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publishing policy are primarily the employees. Internet newspapers are seen as reliable sources of news by
students and employees. They are also students and employees who can use digital technologies and news
sources together. Thus, they use social media tools and blogs more often than other professions to follow the
news.
This study demonstrates that the tendency towards traditional newspapers in Turkey decreases as in different
geographies of the world. Although the internet and the traditional newspapers still maintain its importance
for socio-economic differences, this difference is decreasing among the younger generations, and on the basis
of increasing digital literacy, the consumption trends of news from the Internet will increase in the future.
Therefore, the decisive impact of socio-economic variables on this issue will be eliminated.
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THE IMPACT OF NEW MEDIA ON INFORMATION
CONCEPT, INFORMATION USER
AND INFORMATION PROFESSIONALS
Tubanur Büyükçolpan (Ankara Yıldırım Beyazıt University)
Leyla Kanık (Ankara Yıldırım Beyazıt University)

Abstract
Altering and evolving information and communication technologies (ICTs) have exposed the information user, the producers of
this information and the information itself over time. In the 21st Century, when information explosion was experienced, and the
contents were increased at an unpredictable rate, access to information has become no longer a problem since attitudes such as
evaluation and interpretation of information and ethic use became more crucial. The impact of emerging ICTs on the
environment in which information is generated and recorded has also led to changes in the field of Information Science; and
roles and responsibilities have been redefined for both information professionals and users. Information professions have begun to
take place in a much more advanced position than a classroom that categorizes and preserves information sources in the
professional evolution they have begun as librarians. In this century, where knowledge is an important force, it is inevitable for
information centers and information managers to be responsible for this environment and its users. The aim of this descriptive
study is to examine the media literacy in the framework of Information Science and evaluate the evolution in time. The research
questions covered in the study are: (1) How has the concept of information evolved over time? (2) What are the changing
information needs of users with the new media environment? (3) How information centers and information professionals in a
changing information environment should adapt to changing conditions and take positions to manage developments and changes
in information context?
Keywords: New media, media literacy, concept of information, library, information centers, information services.

Introduction

A

ltered and evolving information and communication technologies (ICTs) have exposed the user of the
information, the producers of information and the information itself over time. In the 21st Century,
when information explosion was experienced, and the contents were increasing at an unpredictable
rate, access to information was no longer a problem, and attitudes such as correctness of the information,
interpretation and interpretation of them, correctness and ethics became important. The impact of emerging
information and communication technologies on the environments where information is generated and
recorded has also led to changes in the field of information science and roles and responsibilities have been
redefined for both knowledge professionals and users. Information professions have begun to take place at a
far more advanced position than the classroom that categorizes and preserves information resources in the
professional evolution they have started as librarians.
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In this century, where information is an important force, information centers and information managers are a
stakeholder in this environment and responsible for its development. Therefore, there is a need for scientific
studies that will contribute to the control of this “new” information environment and its users. The fact that
the new media is an interdisciplinary field of work makes it possible and necessary to carry out studies in
many different fields. This is because the need for media literacy professionals who are aware of the
possibilities and threats of this environment, which can perceive, criticize and interpret the new media
environment is increasing day by day. Information managers who have missions such as managing and
educating the user of information have to interact with users more than ever in the sense of their roles and
responsibilities in this sense, and the media is also one of the responsible people to be able to read literally. All
these needs form the basis of our work.
The aim of this descriptive study is to examine the media literacy in the framework of Information Science
and evaluate its evolution in time. There are three research questions of the study.
® How has the concept of information evolved over time?
® What are the changing information needs of users with the new media environment?
® How information centers and information professionals in a changing information environment
should adapt to changing conditions and take positions to manage developments and changes in
information context?

The Concept of New Media
Many researchers agree that the new media is a whole of online and offline media. İnce (2014) argues the
word of “new” and highligts that the user is now a consumer of information and content and information
producer. Therefore, new media is different from previous media sources. Likewise, Binark (2007, p.19) gives
a very broad coverage of the concept of the new media and counts the Internet, Web 2.0, Web 3.0, Wikis, ecommerce, e-signature, digital media, digital game, cyberspace and virtual reality. He advocates that these
concepts are include and unify the social, cultural and economic phenomena and that they are “new” by
separating them from traditional media. It is therefore possible to say that the new media is a sharp
distinction from the traditional media (the sources of information) and the attributes that create it.
There are certain features that distinguish the new media from traditional media/information sources such as
“digitality, interactivity, multimedia dimension, hypermetality and virtuality” (Binark and Bayraktutan,
2013, pp.18-19; Binark, 2014; Demir, 2014, p.61; İnce, 2014). Digitality refers to the fact that new media
texts are represented by numeric codes in the form of 0-1, so that the data storage capacity can be transferred
in much the same amount and reproducible (Binark and Bayraktutan, 2013, Binark, 2014, pp.18-19). The
interactivity feature indicates that different users who use the interface can communicate with each other
(Binark, 2014; Binark ve Bayraktutan, 2013, pp.18-19; Demir, 2014, p.61; İnce, 2014). Multimedia
formatting supports the production of user-derived content, as well as being fed from the digitality feature
(Binark and Bayraktutan, 2013, pp.18-19). With this feature, different data types such as image, sound, text,
numerical data can be found together in the same media environment (Binark and Bayraktutan, 2013, p.20).
Hypertextuality is the ability to easily access other alternative formats / texts through the interface and/or the
network (Binark, 2007, p.21). With this feature, the user can navigate through texts and interleaved texts on
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the interface (Binark, 2007, p.21). Therefore, since there is no specific beginning and ending in the new
media, the new media user must make this start and end by evaluating the security of the information. The
virtuality characteristic of the new media reveals the nature of the interface and the communication that the
user sets up. Sanality, the user has a feeling of being there (Binark, 2007, p.21).
When all these features are considered together, it is possible to indicate that the new media is an
environment that removes the limited and interactive distance of the information sources defined as
traditional media in information access and allows the user to increase the effect of information channels on
information content (Aydoğan and Kırık, 2012). The reasons for its ease of use, faster spreading of
information, the inclusion of the user in the production process, and “cost” are also causing this media
environment to be highly popular by the age-old (Demir, 2014, p.60). Türkoğlu and Şimşek (2007, p.44)
defines the new media and the uncontrolled information flowing in these media in a wide range from printed
sources to audiovisual media such as television and cinema and all digital media sources such as internet and
social media. Due to this reason they advocate that this environment can be overcome by the user, only with
media literacy skills and high awareness levels of it.

Media Literacy and Changing Users
Reading and writing competence is defined as literacy as long as ICT is widespread. Today, the concept of
literacy has changed from being able to know where to find the information and how to use it effectively, to
analyze the information, to synthesize it in a meaningful way, to produce it correctly and to evaluate it
effectively. The development of talents and skills related to the field, which is generally indicated by the
literacy term (Önal, 2007; Kurbanoğlu, 2010).
The concept of media literacy emerged as a concept introduced into school curricula and scientific literature
as a concept that emerged in the 1980s for the purpose of protecting and educating children and young
people especially from the harmful effects of media environments in some states of the United States
(Türkoğlu and Şimşek, 2007, p.96). Today's technologies and accordingly the information needs, and the
diversity of information sources have expanded the scope of media literacy as new media literacy (Hasdemir,
2012). According to Türkoğlu and Şimşek (2007, p. 96), there are many definitions of media literacy, and
everyone is literate media literate, but nobody is fully media literate. Therefore, it is possible to indicate that
media literacy is not a linear concept, and that a description of the new media literacy needs to be examined
first of its content, its features and its components. First of all, it should be noted that media literacy is not
just about the ability to use new media. Binark and Bayraktutan stated that the new media literacy is three
components (2013, p.153). These;
1.

Literacy as a form of knowing,

2.

Literacy as an ability to connect individual skills with social practices,

3.

A competence to help individuals distinguish cultural norms, ethical and unethical things.

When the literature is examined it is seen that the definitions of media literacy cover at least one of these
components. Binark and Bek describe the new media literacy as the ability of individuals to understand and
interpret new media, claiming that they consist of two levels, high and low (2010, p.54). In fact, researchers
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argue that both levels can change according to the control over the media media, and the media literacy level
needs to be improved from low to high. The way in which the beloved gains momentum towards the higher
is that the media literacy may be possible with the continuity, development and multidimensionality of the
media literacy. In this process, individuals need to be aware of the extent to which they are exposed to new
media environments, consider comparative strategies, interpretation strategies, and place new media resources
in context (Binark and Bek, 2010, p. 54). This definition directly covers the literacy component as a form of
knowledge.
Binark and Bek (2010, p. 56) defined media literacy as “the ability to access, analyze, create evaluation
messages” and point out that media literacy is a “skill-based” competence. Likewise, Hobbs (2004) stated that
beyond the ability of an individual to use new media media as print, audio, visual and multimedia, media
literacy is not only related to media environments, but that it should be based on “questioning”. According
to Önal (2007) the phenomenon that brings media and literacy concepts closer together has argued that the
information flowing in media environments is not limited to itself, beyond that individuals' values, attitudes
and attitudes can influence and even reconfigure diverse perspectives. Kartal and Kıncal (2012) has also stated
that media literacy points to media literate individuals who will contribute to the development of society and
civil democracy.
The European summit in 2000 highlighted the importance of media literacy and underlined the need to
study new media environments in this context and emphasized the importance of acquiring skills in this
respect (Hasdemir, 2012). Thus, the individual with the new media literacy is;
® may explain his ideas better,
® may be able to dominate new media environments and the information flowing in these
environments,
® may access to qualified sources of information,
® may criticize these sources of information,
® may adhere to ethical principles in new media environments,
® may have cultural, critical and creativity characteristics (Sarsar and Engin, 2015),
® may use information that will prevent itself from being positioned solely as a consumer (Binark and
Çomu, 2012; Binark and Bayraktutan, 2013, p.156),
New media literacy needs to be examined in the context of these new sets of skills, starting from these
definitions, beyond the ability to use new media environments, to include certain doctrines - namely skills
and competences.
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New Media and the Information Professional
The main reason for the emergence of the "library" phenomenon as an institution is the "preservation of
written sources of information" and the "librarian" as the "guardian" of these resources (Toplu, 2010). This
perception includes such missions as providing, organizing, classifying, storing, protecting and presenting
information sources written to libraries. The developments and technological developments that have taken
place in the social field redefine the field of information science and information centers in every process.
However, the most influential factor for information centers and information professionals is the
development of the recording media of information sources in the "communication technologies" with the
continuous development and change in parallel with technological developments (Toplu, 2010). These
developments affected not only all disciplines, but also "librarianship" and enabled them to redefine
themselves. Accordingly, roles and responsibilities of "librarians" have been redefined.
The increase in the number and diversity of information sources, information recording environments and
the changing social conditions necessitate more qualified human power. Additionally, the need for library
science professionals to reach a scientific dimension by evolving and the conditions that will emerge as a field
of information science require much more than an institution that preserves information resources. The
necessity of meeting library users’ changing information needs and providing them a professional educated
and qualified human power enabled this discipline to emerge as a scientific discipline in the mid 19th century
(Toplu, 2010). Thus, librarianship, which has gained a scientific dimension, has become responsible for
technical services, such as the creation of bibliographic control tools that allow the identification, organization
and access of information sources to be systematically identified (Toplu, 2010).
From the 1960s onwards, the growing need for individual and societal knowledge and the development of
knowledge and the increasing influence of information technology in information services has led to a new
phase of librarianship. Since the 1990s, the rapid progress of electronic publishing, along with electronic
recordings of information from hard copy recording media, has begun to be called library and information
science since the late 1990s (Toplu, 2010). Moreover, in many studies in the literature, library context has
been ignored and started to be considered only as information science (Gürdal, 1991; Gürdal, 1993; Önal,
1993; Al ve Afzali, 2006; Düzyol, 2011; Erar, 2000; Keseroğlu, 2010; Tonta, 2012). Therefore, these
concepts, which conceptually deal with a different dimension, have been influential on the roles and
responsibilities of field professionals as well. This change has led to the reconsideration and evaluation of
information management tools such as bibliographic control based on the sources of physical information
and access to them, and the librarianship tools such as classification and coding have begun to lose function.
Information professionals, on the other hand, have moved from a position that identifies and processes
resources to provide information access, to a position that creates and manages information services along
with the digital process.
On the other hand, the reasons for such new media media include a wide range of information sources and
information channels, and the development and diversification of the information channels, the continuous
increase of the users, the continuation of the print publishing industry and the parallel development of the
new media industry, making it compulsory to reconsider the problems. According to Binark and
Bayraktutan, ethics is a sequence composed of principles that are logically constructed to mean the interaction
of people with the world and the world (2013, p.7). Ethical principles have been around since the field of
information science has existed, and the common view that many researchers have agreed with the widespread
use of new media environments is that at least as much of the user as the information professional should be
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the new media literate. In this sense, information professionals should not only be ethical principles for
sharing information, but also dominate professional communication ethics in new media environments. This
is because information sharing in new media environments, information professionals must interact more
with the user. For this reason, information professionals required to understand ethical principles before
users. Later on, the information user should be able to manage in line with ethical principles. Understanding
the principles behind ethical behaviour will enable both the information professional and the user to act
promptly in inquiring and seeking what is right and good (Binark and Bayraktutan, 2013, p.7). This
approach directly implies the necessity of media literacy and overlaps with the definition of media literacy by
many researchers.
Because of the development and widespread use of information and communication technologies, depending
on these technologies, the spheres of social activity have expanded and faced ethical problems at various levels
as well as in all other technological developments. The information professional is also responsible for as
much information as possible about the production and use of information ethically in new media
environments as well as in printed media. The management of information and communication networks
and the submission of information services involve making decisions and making ethical choices in varying
circumstances ranging from how the technology will be designed to how to determine how and by whom this
technology will be used (Binark and Bayraktutan, 2013, p.8). Therefore, new media environments cannot be
considered apart from the concept of ethics and the professional of information, and content management
and solution of various ethical problems in new media environments will be possible by the fact that
information professionals have ethical reasoning based on moral principles and integrate these ethical
principles into new media environments. At this point, it is necessary to emphasize the necessity of reobservance of already established ethical principles in the field of information science. Particularly national
and international associations such as Turkish Library Association (TKD) of the national area and
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)are responsible of handling those
principles. The redefinition of these ethical principles in a way that encompasses new media environments
and the identification of the roles and responsibilities of information professionals in new media
environments are crucial in enabling information professionals to deal with ethical issues that may arise in
new media environments. This is because Turkey, for example, has already had basic ethical principles which,
arranged in 1949; and it is quite possible and a requirement to specify a limited 12-point structure (TKD,
1949; Hashempour ve Şenyurt, t.y.).
In addition, most of the studies in the literature examining new media environments, and in particular user
interaction with new media, have addressed the necessity of a training as a solution. The scope of this training
should include media literacy, adult education, ethical use of knowledge and effective communication
training in new media environments (Binark and Bayraktutan, 2013, p.145). In this context, the need for
“media literacy education” is often one of the issues raised (Binark and Bayraktutan, 2013, p.145). Until the
spread of new media environments, user education constitutes an important area of responsibility for
information professionals, but the scope of this training was different from today's needs. Işık (2013) explains
user education in two different ways as using library resources and web-based user education. As stated in this
study, user education is all the effort of the librarians to acquire the knowledge and skills necessary for the
user to benefit from the library resources and services at the highest level. In the electronic environment, the
increase in digital information resources, the possibility of remote access to library resources, the introduction
of Web 2.0 technologies into libraries, and the change of user expectations in this direction also led to the
necessity of preparing Web-based user training by taking advantage of these environments (Işık, 2013). As
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can be understood from these definitions, user education constitutes an important part of information service,
without discrimination of library/information center type. In fact, the most important part of Işık's (2013)
definition of user education is the change in the scope of user education that is perceived in the process of
being introduced to new media environments. As a matter of fact, in accordance with professional principles,
information professionals are also obliged to carry out user education in a way that is appropriate to their
purposes, to the technology of the age, and to the expectations of the user so that the information user can
benefit from the information services at the highest level. (Ashley et al., 2012; Işık, 2013). For this reason, the
user training aiming to meet the users of information resources and services by fulfilling the function of
acquiring the information and skills required by the information user before the new media environments
become widespread, will be expanded with the new media and the new media environments and the
information in this environment can be correctly evaluated.
User training programs that best meet user needs are key to an information center to achieve success.
(Hjorland, 2005). Therefore, the information professionals have to consider the constantly changing user
needs, depending on technological developments, when creating user training programs. In today's ICT
conditions, the most important requirement of an information user is to be able to access the information
quickly, without time and space limitations. In this sense new media used as an information source and / or
information channel can be both vehicle and topic of user education by information professionals. It will
benefit both the user and the information center as long as the content of the training to be organized by the
information professionals in parallel with the user's requirement is enriched in the access to information using
new media environments and tools. The primary requirement of these trainings is the ability of the
information professional to train a user in line with new needs. As a natural necessity, it is necessary for the
information professional to have certain qualities and competences. The information professional is required;
® to know the new media environment very well,
® to have knowledge of any information security breaches that may arise in these environments,
® to be knowledgeable about effective new media use,
® to have the necessary equipment to organize these trainings,
® to systematically conduct user research,
® to arrange training programs of information professionals according to the results of these surveys,
® to work with the information science academics and offer their suggestions in these trainings,
® to strive to improve creative information services,
® to be able to integrate today's technological capabilities into these trainings.
Otherwise, the necessity of an information professional is always questioned. From all these, it is possible to
point out that the scope of user education offered by information centers and information professionals is
evolving toward media literacy education. It is therefore necessary that these trainings include new media
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literacy teachings, including the ability to use traditional media and information centers, as well as to be able
to analyze, critically evaluate and interpret new media environments and resources. (Gül, 2013, Kartal and
Kıncal, 2012, Mayrath, 2011, pp. 3-5).

Conclusions and Recommendations
The results and recommendations of the research can be ordered as follows:
® New media literacy is not just about the ability to use new media.
® The extent to which information professionals are already responsible for information services is
expanding and their roles and responsibilities should be redefined taking into account the media
literacy skills.
® Media literacy skills will help information professionals see how the new media influences and
shapes individuals' thinking, perceptions, beliefs, and even their personalities. Thus, information
professionals can develop new strategies for users by analyzing the situation in a multifaceted way
with the critical thinking and problem-solving ability of media literacy, not from outside, changing
the changing social conditions.
® In new media environments where information is created, and communication channels vary,
information professionals must be able to communicate in new ways. Therefore, information
professional and user communication and interaction should be reformulated taking into
consideration the characteristic structure of new media platforms.
® New media environments require global communication skills beyond social, economic, political
and cultural relations and determinants. Information professionals must possess skills such as global
citizenship and foreign language in order to be able to do this and to manage information services in
new media environments.
® Information professionals should be aware of ever-changing user requirements, depending on
technological developments.
® The scope of user training provided by information centers and information professionals has
evolved into new media literacy training. Therefore, these trainings should be organized to include
new media literacy teachings, including both the ability to use traditional media and information
centers (library skills), and the ability to use, analyze, critically evaluate and interpret new media
environments and resources.
® New media environments need to be addressed in the context of ethical issues, such as the growth,
diversification and development of new media media as a source of information and diversification,
the increasing number of users, the content creation of new media channels as content.
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® In order for ethical problems in new media environments to be developed and proposals for
solutions to be developed, new media professionals need to be in charge of the contents of the
subject as well as ethical principles and the logical order behind them. This is because the only way
for ethical principles to be practically counterproductive is for the group of new media professionals
to be aware of their responsibility to identify and implement these ethical violations and to make it a
sanction.
® Develop the ethical principles that will constitute the ground for information science and guide the
law for the legal regulations to be taken in consideration of crimes such as cybercrime, violation of
personal rights and freedoms, violation of personal information and privacy, crime such as hate
speech. National and international library associations such as TKD and IFLA should take an active
role for this.
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Abstract
In a short time period Internet and the new media have started to be used by large masses in almost every part of the world and
activities such as economy, politics, arts, social relations and other social activites has adapted to this digital network causes to
emerge a new cultural paradigm called digimodernism (digital modernism). In the Digimodern period, both the individual and
the society have begun to have a transformation with the new media. Many life activities like research, entertainment,
socialization, education, shopping and many others have changed and digitized via new media. However, this period, which
expresses the digital life of the human being in terms of internet and new media, has brought about the emergence of concepts like
digital natives, digital immigrants and digital hybrids. From this point of view, it is aimed to find out how the individual and
the society have been transformed through new media in the digital period.
Keywords: New Media, Digimodernism, Social Transformation

Introduction

T

he Internet, which is one of the most important inventions or developments in the history of
humanity, has penetrated the life of the human being in a short time and transformed the social
structure, life activities, daily habits and many other elements. Although many digital elements are
effective in enabling the Internet to make this transformation, the new media is undoubtedly the most
important and even the most common use of these elements. While the new media is considered by some
researchers as contradictory concepts to traditional media, it has reached its current situation through the
computer and the internet that has entered the human life in parallel with the acceleration of globalization
and the development of technolog by leaving from traditional media. This media organ, which is born in the
second half of the 20th century and developed in a very short time and now used by billions of people, has
undergone drastic changes in the structure of society and tansformed the nedia called old or traditional. New
media creates the new culture, new people creates the new social structure.

New media which incorporates many virtual environments such as forums, blogs, news sites, online media
broadcasts (radio and television broadcasts), internet journalism, cinema and social sharing networks makes
passive receptive masses (audience) active by directly including them into the communication process and
enables them to produce content and make feedback to the publications.

1

This work was produced from the doctoral thesis “Socio-Cultural, Economic and Political Aspects of Transformation of Privacy in
New Media: Facebook Cases”, which was prepared at Ege University, Social Sciences Institute, Radio Television and Film
Department in 2016.
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On the other hand, social networks which are the most popular and widely used platform of the new media,
have become much more effective than other digital environments that the individual participates directly in
the communication and plays an active role at the point of producing the content. Besides, the individual
who has the possibility of establishing the desired social relationship in these networks takes the initiative of
virtual environment to reach the huge number of users in a very short time. Apart from social networks, the
new media, which makes many virtual environments available to people, allows the progress of human
relations on this network rapidly and widely.
However, adaptation to the virtual environment is getting faster and even easier every day. This digitalization
that surrounds the whole society has produced its own generation and the generation who are born in this
period called digimodernism are completely connected to itself. Individuals who are born in the digital age
and cultivated with digital culture carry out social relations, research, communication, shopping, and even
relationships through this virtual network. In Turkey, apart from the generation the oldest of which is 26
years old called digital natives other individuals also (digital immigrants and digital hybrids) use the Internet
as a routine of daily life. Many areas from banking transactions to hospital transactions, from transactions
that carried out at the workplace to shoping from travel to information exchange, from communication to
education, etc., carry on the virtual network.
The fact that communication, interaction, education, shopping, daily life activities and many other elements
are being digitized, or more precisely carry on via virtual networks, and this leads widespread use of virtual
networks by widespread masses and so this causes the transformation and change of the individual and the
society. This digital era created by the Internet and the new media and called as the digimodern era
undoubtedly offers some opportunities to people and makes human life easier. However, the features of the
internet and the new media have caused some negative reactions on the basis of individuals and society. From
this pointof view, it is discussed how the individual and the society are transformed and how they are exposed
to harm by the new media during the digital period.

Internet and 'New Media' as a New Communication Environment
The rapid development of communication technologies since the second half of the 20th century has paved
the way for the transformation of people's life practices. Internet which is the most popular and important of
these technologies influences the society from various aspects such as social, cultural, economic etc. People
have begun to run their daily activities (shopping, chatting, banking, reaching information and news, etc.) on
this virtual network. Internet has caused many radical changes in the field of communication as well as many
other fields. It enables to emerge news sites, blogs, social sharing networks, web TV, and many new
communication fields. Today, these new communication environments are called "New Media" as a whole.
New media can be defined as systems in which audiences can be encompassed as both mass and individual
users, and users can access content or applications in different time periods and interactively (Geray, 2002, p.
20). New media platforms that contain many communication environments can be categorized as internet
forums, blogging, microblogging, social marking and social news sites, review and evaluation sites, media
sharing sites, online social networks and virtual/digital worlds (Tuncer et al., 2013, p. 73).
Although the concept of new media, which has been frequently used since the last quarter of the 20th
century, is perceived as a concept that initially describes technological changes that emphasize digitalization
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and interaction, today, it gains importance in many fileds with all the cultural and ideological extensions
including media. This concept, which was related only to computer and internet technologies before, now
includes many fields such as radio, television, cinema, social networks, blogs, internet journalism and personal
television and serves as a key concept in explaining the changes and developments in these fields (Öz, 2012,
p. 363).
The new media shows a completely digital character by becoming different from traditional media. The new
media, which is come into existence with the birth of computer technology and the come the Internet into
people's lives, is accepted as media of the era. The new media is the expression of a new communication
period. Communication refers to a process in which individuals and groups share information, ideas, beliefs
and attitudes by providing social interaction. The sharing in question is not static because it involves the
process of mutual communication, transmission and analysis, and it requires negotiation in a common
culture or a certain part of the culture. Thus, communication has a place in the social system that includes
processes related to the production, distribution, retrieval and accumulation of information (Önür, 2002, p.
9). Communication is an action in its essentially and naturally has some interaction within it (Göker et al.,
2010, p. 185). More than the common memory of the group is needed to remember important things with
social relations getting more and more complicated day by day. What they need is a memory outside the
body, sometimes called extrasomatic memory. Thus, the increase in the "communication" allows for the
emergence of "communication tools" and the development of tools that will allow to store increased data and
restore it if necessary (Crowley & Heyer, 2011, p. 18).
It has not been long to understand that electricity is the ideal technique in the transmission of information.
within these technological developments and the use of electricity in telecommunication is based on a history
of about 150 years. Important step has been taken in the field of communication within these process in
every twenty years: telegraph to 1850, telephone between 1850-1880, transmission with electromagnetic
waves to 1990, radio between 1920 and 1930, television technology was developed from 1950 to 60, finally
beginning in 1970, new media technologies have begun to be used (Balle & Eymery, 1995, p. 18). But no
other technological advancement has ever enchained itself in people’s life like internet (Dijk, 2006, p. 1).
This virtual network, which is important due to the fact that it enures every point of life, has a very large
number of users in a very short time. Apart from personal use, many areas from banks to companies, from
public institutions to restaurants, from nurseries to factories are integrated with this virtual network in a very
short time.
The internet, which serves as the most important resource in terms of meeting the need of information, is
becoming an international network that is basically a network of hundreds of millions of computers
communicating with each other. The Internet as a tool, which is created for the desire of communicate
securely and quickly among computers, provides people to access information through different protocols is
an epoch-making development in terms of human history such as the industrial revolution (Sırabaşı, 2007, p.
133). As a result of this digital revolution, the Internet has enured to all areas of our lives and has gained a
whole new dimension to mass communication as well as communication between people. In short, the
Internet has rapidly increased its development and diffusion by causing both quantitative and qualitative
changes in face to face and mass communication with this technological progress.
After the Internet, new media and other digital environments have acquired the ability to become
locomotives in daily life, very serious social changes have taken place in all aspects of cultural life and daily
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life. Concepts such as time and space have disappeared, and classical methods of communication have left
much different, alternate, and technology-based applications in the interaction of people with each other
(Bulunmaz, 2013, p. 13). This new communication environment has provided the basis for a radical change
in the way of making friends, meeting, experimenting the behavior norms and creating/discovering their
identity and provide a new way of communication (Barnes, 2006).
The communication, which occurs individually and massively through the Internet and new media, has
enabled to emerge new forms of communication and interaction. Communication and interaction have
changed dimension through this virtual network, communication and interaction have had more digital
structure day by day. Manuel Castells argues that, with the concept of network society, space is organizing the
time with the existing technologies that are being used. Hence, it is seen that the time is moving very fast in
the new period, and these new technologies are also accelerating the flow of everyday life. It is seen that work,
shopping, health, various public services are organized in different forms.
In fact, having come into human life and become an indispensable part of daily life in a short time is due to
some features of the new media. The new media has different features from the traditional media and offers
new communication and interaction possibilities. It is possible to express these features that the new media
contain within itself as interactivity, digitality, multimedia, hypermetalism, diffusion and virtuality.
The technology which tries to respond to the needs of individuals and communities aims at a point beyond
the needs with these solutions and aims to go the individual and society "forward" from their own
perspective. As McLuhan states that the individual and the community make preferences among the extra
options, which is offered to them and embrace the technology products and/or services that have succeeded in
becoming a space of everyday life and dynamics. Over time, these dynamics has been internalized by the
individual and society and different demands arise for different needs in this term. This cycle has been around
for centuries and still maintains its functions. At this point, it is possible to explain the relation between
technology and society, in the example of Heraclitus “you never step into the same river twice”. Neither the
society nor the technology itself will be the same anymore when society is in contact with and use of that
technology (Dilmen & Öğüt, 2010, p. 239). New technologies have created new people, new people have
created a new language and a new language has created a new culture (Aktas, 2012).
This transformation, which takes place in the individual and social context through the Internet and new
media, has been realized by some scholars in the name of a new era called digital modernism
(digimodernism). Digimodernism, which emerges after modernism and postmodernism and expresses the
digital period, pave the way for the transformation of society, culture, daily habits and many other fields.

Digimodenism
The technological/digital period which is seen as one of the most important changes affecting humanity since
the Agricultural Revolution and the Industrial Revolution called as
The Information Society/Age,
Information Society/Age, Internet Society/Age, Computing Age, Electronic Age, Cyber Society/Age, Digital
Age, Post Industrial Age, Postmodern Age, Modern Age, New Age (Çetin & Özgiden, 2013, p. 173). The
most important reason for giving these names to this period is that internet technology was born in this
period.
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In the 1960s, the internet, which was born in a period when carried out in the USA in the form of military
projects, defense industry, university cooperation and restructuring, penetrates every square meter of business
life as well as social life today. This new system hich is created by the Internet has brought many destruction,
restructuring and revolution, and eventually it has paved the way for the formation of a new world order. In a
time when the whole system needs a ‘new’ and innovation from intergovernmental relations to socialization
facilities between individuals, from inter-institutional work forms to public practice, everything has become
an effort to clarify its position within the realities of the new world order (Bulunmaz, 2013, p. 16). Because
the internet and therefore digital systems have completely changed the rules of the game, the players and the
game. (Stoddart, 2014, p. 33).
Especially with the 2.0 era, which can be expressed as the next generation internet stream, there are global
changes in a dizzying speed in many fields. It can be said that web pages which were formerly in a static form
now become dynamic pages which is created by the user and evolve in this regard. The user, who is limited in
traditional mass communication environments, has moved to the position of "creating content" that is
"content consuming" thanks to the transformation called new media. The social network environment built
with this transformation makes the collaboration and production of large masses together possible and so a
network society, where everyone wants to take part in this new environment, has started to be shaped
(Aytekin, 2012, p. 102).
The development after hhe emergence of the internet with the birth of new media development has led to the
discussion of the concepts of modernism and postmodernism and the emergence of the concept of
digimodernism. According to most sources, modernism was born roughly in the light of the philosophical
rationalism of the 17th century, and continued to exist until the late 20th century. Although postmodernism
is argued by French philosophers to have appeared on the world stage in 1970, many philosophers regard the
collapse of the Berlin Wall in 1989 as the beginning of a new period of postmodern era (Santrac, 2009, p. 1).
Digimodernism, on the other hand, emerged for the first time under the light of new technologies in the
second half of the 1990s, and in the 21st century. in the 20th century, postmodernism was replaced by
digimodernism as the new cultural paradigm of this century (Kirby, 2009, p. 1).
There are various relations between digimodernism and postmodernism which is the abbreviation of digital
modernism. Postmodernism remained in the shadow of digimodernism at the point of expressing the
dominant cultural, technological, political and political elements of the period after the mid-1990s. Briefly,
after this period, digimodernism has begun to take the place of postmodernism (Kirby, 2009, p. 1-2).
According to Mulady (2010, p. 14-15), postmodernism is not totally end but it has begun to evolve into a
new cultural paradigm which is called digimodernism.
Kirby (2009, p. 50) describes digimodernism as an influence of the cultural forms of computerization, a
cultural change and a communication revolution. So, it is argued that in digimodernism, which has a close
relationship with technology, radical changes have taken place in the structure of society with the
revolutionary technologies, especially in the last two decades. Technological mutations and social changes
have led to changes in many aspects of daily life, but most have affected people's communication with each
other and the communication of people with the media, and this has led to a transformation (Mulady, 2010,
p. 19-20).
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Individuals have been becoming more and more dependent on technology, computer, and internet by the
changing structure of society in parallel with digitalization. In fact, the Internet, which is the touchstone of
digitalization, has a feature that includes the postmodern era. But in this period which is called "digimodern",
the connection of society with technology and the internet is deeper than postmodern era. The virtual
presence of many activities such as shopping, chatting, friendship, commercial investments, education and
more ther facilities in daily life has resulted in the physical presence of the individual becoming more and
more adapting to virtual presence day by day.
According to Kirby, this period which is shaped by digital technology marks a turning point, where people
interact superficially in the virtual environment that includes clicks, likes, cooses, and downloads (Firkins,
2015). Apart from Kirbiy, there are other writers and theoreticians who claim that postmodernism is endedor
begins to relinquish its place to a new cultural paradigm. Nicolas Bourriaud who is an art critic and curator at
Tate Britain argues that the postmodern era was ended and the new paradigm called “Altermodernism” can
better define the economic, political and cultural conditions of the era. Raoul Eshelman, a theorist, meets on
a common ground with digimodernism, with the concept of "Performatism” which is suggested by him.
Robert Samuel who is one of the writers whom Alan Kirby used as a source while creating the concept of
digimodernism and his friend Gilles Lipovetsky, argue that the postmodern era was over and t a new era
called "hypermodernity" has begun (Mulady, 2010, p. 36-37).
In addition to these, different names have been used by other writers, critics or theorists to describe this new
cultural paradigm after the postmodern period. "Transmodernism" "Avantpop", "New Sincerity",
"Pseudomodernism" and "Automodernism" constitute only a few of them (Bunnell, 2015, p. 2-3). No matter
what name it is defined, the common view of these authors or theorists is that postmodernism is replaced by a
new era. But it is defined as digimodernism or whatever else, this paradigm is neither a beginning or an end.
As Mulady says (2010, p. 52), how postmodernism left its place to digimodernism in the same way,
digimodernism will leave its place to a new paradigm in the future.

Digital Culture, Digital Natives and Digital Immigrants
Society or community is the crowd or commune which is builded by people with different dialects, languages,
religions, beliefs, sex and age. However, it is possible to say with the introduction of of the internet, these
familiar definitions are old and insufficient. Now, people can live in different kinds of communities that do
not need to be in the same neighborhood, in the same city or even in the same country and furthermore n the
same people can become members of more than one community or group by removing the time and space
concept.
Nowadays, the routines of everyday life differentiate due to the changes in the time and space dimensions of
internet and mobile technologies. Rapid change and institutional transformations created by the new era
shake the permanent values and influence the way of life. According to the other sections of society, the value
system of the techno-world in which the young people in the early stages of life become socialized; the
technical information, skills and interests that they have assigned to them are combined with the youth
cultures and trends of the period. The changes in Internet and mobile technologies and telecommunication
possibilities changes dailylife patterns, time and space dimensions and new created opportunities can open
young people to global innovations and new forms of relationships and even drag them into new unknown
interactions. Thus, it is seen that the traditional spaces of young people have been expanding and they are
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open to new social belongings in a new social environment and a new collective field (Önür, 2007, p. 197).
As Dolgun (2005, p. 173) says, while the geographical spatial formations of nation states with cyberspace are
eliminated, the values of nation states are replaced by values of smaller electronic communities.
These virtual communities which is mostly formed by young people are described by Rheingold (1994, p. 5)
as "social communities where sufficient number of people have made sufficient public debate to establish a
network of personal relationships in cyberspace."
Although some people call it "Virtual Communities", "Generation N" (means Net Generation) or
"Generation D" (means Digital Generation), the name that best describes this new generation is undoubtedly
"Digital Natives" (Prensky, 2001, p. 1). The reason for the use of the definition of 'digital natives' for this
generation that the eldest one is 32 years old is the thought that they are the natives of this life because they
were born into an era where the Internet become widespread, and therefore they grew up in a computer
culture. This also means that they have a different socialization process from previous generations (Cross,
2011, p. 119). For this young generation called digital natives, there is a world which includes computers,
video games, digital music players, video cameras, mobile phones and other toys of the digital age (Prensky,
2001, p. 1).
Prensky (2001, p. 1-2) calls people who are not born in the digital world but who are highly influenced by
new technologies at some point during their life and benefits from many factors, as "Digital Immigrants."
Describing the situation through the student-teacher metaphor, Prensky locates students as digital natives
because they were born in digital world and they speak the language of the digital world, on the other hand
he locates individuals (teachers) as digital immigrants who were not born in the digital world but meet with
digital technology almost at the middle of their lives and do not fully devote their lives to these digital
technologies, but partly speak the language of the digital world.
The methods of searching, using and creating information of digital natives are significantly different from
digital immigrants. Digital immigrants often prefer to use physical libraries to reach information and services,
while digital natives want libraries to be in their own socializations, learning or studying environments
(Tonta, 2009, p. 746), for this reason they prefer digital environments necessary to find answers to questions
in their mind and to reach information and services.
One of the most important points that distinguish digital natives from digital immigrants is their learning
practices. Compared to digital natives, digital immigrants prefer to do deep research, study and apply to
serious sources of information (books, newspapers, articles, etc.) to achieve what they want to learn and they
see printed sources (books, newspapers, articles, etc.) more important than digital sources.
Digital natives spend time in this digital environment with the aim of socialization as well as to reach
information and services. Digital natives often use social sharing networks to communicate with other digital
natives like themselves, to share information and ideas, and of course to establish and maintain social
relationships with them. For these virtual communities, the most important features of these social networks
are being open and free. Digital natives, who are the users of this culture based on clarity and freedom
culture, are able to share information freely as well as to acquire and share information by using web
technologies. Born with technological, digital natives are publishing their personal and general information
and images on their social network sites and they do not see no harm to do this (Yıldız, 2012, p. 530). The
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social networks where these virtual communities (digital natives) come together and establish social relations
have become their castles or sanctuaries. The digital selveswho come together in this virtual sanctuary share
many information, photos or videos about themselves, they make their existence and evaporate by being
virtual in this way.
Manuel castells (2010, p. 386), questions about the transformation of identity and socialization through
social media: “whether the internet favors in the formation of new communities, virtual communities, or
leads the individual to be isolated. Some thinkers respond to this question that virtual communities which are
established by the internet create a new sociality, while others insist on that the internet alone creates an
imaginary fiction. Howard Rheingold claims that a new community has emerged that unites people in an
online environment around common interests and values. Sherry Turkle also advocates the idea that this
creates a sense of community, even though the user plays a role and creates new identities. Barry Wellman
also points out that virtual communities are not against physical communities by suggesting such
communities are a new form of community.

Virtualization of the Environment, Identity and Reality and Social Transformation
The Internet is a large computer network of countless interconnected small networks provides interactive
communication to users. It seems that many social limitations can be overcome in a flow of information
directed by the user’s demands. Because the virtual world, which is accessed through Internet technology, is
an area independent of the spatial and temporal boundaries of the physical world. Because of these
interactions, it also includes a pattern of social relations. It is possible to say that this place has a structure,
identity, architecture and working reality like in natural places. Although, the virtual space does not have a
geography or a physical space, it has a nature and norms (Önür, 2007, p. 207).
This virtual network plays an important role in the individualization process of communities, the
multiplication of living spaces and the adoption of new identities. The concepts of individual and society
began to be reshaped with the identification and choosing of the virtual identity, and the individual became
able to rebuild and produce the society in his/her mind in order to get rid of the ordinariness in the society
(Avcıoğlu, 2011, p. 366). This new communication environment, which is very different from real life and
can be defined as virtual world, provides both feedback and interactive rearrangement and creation, unlike
traditional communication. The virtual environment is built with the purpose of identity presentation, image
creation, and role play or leisure time. In this area, individuals are able to evolve into fluid and moving
identities, swimming in the sea of images, drifting in search of unusual momentary desires without being
aware of reality (Armağan, 2013, p. 2). Particularly in the digital age, identity changes much more quickly
with new communication technologies. Identity takes a virtual structure and a virtual appearance away from
its true identity.
These virtual identities, which are established by individuals with he purposes of socialization, education,
communication, time span, and so on, can be very from the actual identity of the individual. That is, the real
and virtual identity of the individual in the virtual environment does not match each other. The individual
builds his/her virtual identity in such a way that he/she wants to be or to be appeared.
This identity which is created in this virtual environment is a method chosen as a way of self expression.
Virtual identity consists of a virtual reality formed by the shaping of the desires and wishes that are wanted to
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be owned or can not be owned at all. Through such activities, people are trying to position themselves within
the cyber communities which is formed in the cyberspace with a sense of belonging. Individuals can have the
opportunity to search for innovation, to be free, to express social feelings and thoughts that are away from
norms, and to join in different groups with these newly acquired fake or confidential identities in the virtual
environment (Özbek, 2014).
When this fake identity, which the individual has created in the virtual environment, is more liked or
attracted by other individuals than their real identity, the individual gains tendency to adopt his fake identity
more than his true identity. Especially in the accounts opened by individual in social networks, includes
information such as good features of the individual, things that look good, good photos, etc. and sometimes
even features that the individual does not possess as if they possess; money, wealth, taste, hobby etc.
Another aspect of this is that the real-time strategy games which are played in the virtual world. Virtual games
with different demographic characteristics and played online by people in different professions and living in
different countries, create an environment in which the individual builds a self-identity and tightly embrace
it. In this game, the individual lives a second life in a virtual world, in a virtual universe, in a virtual space, as
if it were real. While time, space, and clothing codes are different, they are using their imagination as if they
were living in a virtual parallel universe away from the realities through the heroes created by them. These
individuals have the opportunity to think and visualize themselves in another space by activating their
thoughts and fantasies into action in these virtual games (Zeybek, 2012, p. 282).
As Zeybek (2012, p. 283-284) mentions that individuals are able to visualize, construct, and isolate
themselves from the real world in the consciousness of "things" even if they are not connected to the external
reality. The absence of imaginary perception, rules, constraints, boundaries gives unlimited possibilities for
individuals, and therefore new dimensions in iunderstanding and interpretation of the virtual realities within
the framework of the individual. At this point, virtual communication allows the "self" to imitate the people
he/she wants and to be able to send out free messages out of the rules in the way s/he wants. The virtual self
offers many opportunities to send messages and to behave courageously out of time, space and in another
space, in another dimension, in other discourses, in another personality. Because, at the same time, the
internet is closely related to the self, even creating the new self like the given example of game, and the world
has been flowing in these selves.
Individuals are designing these virtual identities with their profile information, photographs and texts on
social networks. The profile page of an individual's social network is a show window of their own, and if a
well-designed show window can allure the customer to get inside a store, a well-built profile page can allure
other people to their personal page. Therefore, the primary goal of the individual interacting with the created
profiles to express himself/herself in the way s/he wants to see is to reflect his identity, even if it is
fictionalized. All elements such as photographs, shares, friends in social network profile are a step in the
formation of this identity (Kaya, 2015). While creating a virtual identity, the focal point of the individual
who acts brave in his profile is that he believes that the virtual environment gives him invisibility or
anonymity. Individuals are free to express themselves other whatever they want because they ara able to play
ith their virtual identities and the sex information is not visible. It has become very simple and easy for
individuals to communicate with others by changing their names, genders, social roles and statutes by hiding
their own identities (Zeybek, 2015, p. 286). This is because it is easy and comfortable to idealize the realities
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while forming their virtual identity. The person is both freer and behave in this field and has been stripped of
all kinds of control mechanisms.
The adoption of virtual identity and the desire of people to exist in virtual communities are due to the desire
of people to see and to be seen. Acorrding to many similar researchs and theories given by thise research show
that there are two main reasons why people have become part of this surveillance culture: one is the effort
ofthe soul/person to reach another spirit / person and to share the meaning of life, and the second is the desire
to be recognized and attracted that are the source of popular culture. As Twenge mentions, "you create your
identity!" These two needs come together and form the exit point of the surveillance. People are now
developing a perspective that says, "Everything I think, feel and do is as valuable as what other people think,
feel and do." As Niedzviecki (2010, p. 42) says, "we are all iattractive at the same time; we all have the same
recommendation, trouble sharing, confusion, accompaniment and entertainment potential. That's why all of
us are worth for surveiling. In other words, our lives cost much".
However, the interaction which is created in this virtual environment or cyberspace seems to be in the real
world and real time, but it is actually a virtual reality (Tribe, 1991). As Bernea (2013, p. 85) points out that
virtual reality is a second reality, a mirror reflection, a phenomenological replica of the truth, according to
phenomenological anthropology. Mass media, pop culture and the internet constitute unmanned faces: fake
individuals and fake beings (Bernea, 2013, p. 96).
Although the virtual reality on the internet fascinates and admires us, it transforms us into unhappy
individuals because these virtual identities lays a heavy burden on us and forces us to live with a mask. In
most cases, this virtual reality consists of a lie and a disguise that we create about ourselves. These virtual/fake
identities transform us into perfect actors in our lives. Particularly, these virtual identities, which we have
created especially in social networks, reduce the potential within us and transform us into simple functional
creatures (Bernea, 2013, p. 84).
The Suppression or forced restriction of the individual's personal characteristics and freedoms causes the
individual to have a sense of condemnation, incomplete abandonment, and disguise. Therefore, the feeling of
incomplete authenticity in the individual is being tried to be eliminated by false/fake identities (Bernea, 2013,
p. 84). In other words, the individual, who actually wants to have things that ere restricted or want to achieve
things that he/she wants to reach, tries to achieve this originality and functionality by creating fake/false
identities in the virtual environment rather than revealing their potential. However, these fake identities,
contrary to the authenticity of which the individual cause them to become a more ordinary creature.
This deterioration and transformation that occurs at the individual point penetrates the society as a whole,
and the deterioration, virtualization and transformation are spreading throughout the society. The Internet
and new media has created a new era and this new era created new individuals and new societies. The habits,
values, culture, and many other features of the people have been either disappearing or transforming radically
in this virtual network.

Conclusion
It is observed that the individual and the society have evolved from the traditional structure to the digital
structure in this study which aims to reveal how new media changes individual and society and that takes
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place in many activities of dailylife as a result of the social dynamics that are advancing on the infrastructure
of information and communication technologies and the liberating perception of the technology.
While the daily habits, culture, education and socialization of the individual before the internet are visible,
these activities/features together are virtualized greatly with the internet and the new media. This
digitization/virtualization, which is evidently seen especially in the lives of children and young people, has
undoubtedly brought a number of possibilities together. However, virtuality has caused negative
developments in many respects. The new media which is born with the internet and the virtuality that
reaches billions of people have caused the transformation of societies and the formation of a new life form.
Internet and new media offer opportunities such as virtuality, fast access to information, interactivity,
digitality, multimedia, hypertextuality, diffusion and bodilessness. However, the deterioration of the physical
visibility of the individual and society, the destruction of values that sustain cultural and social cooperation,
the surveillance of people by companies and managers, and virtualization of the identity together with the
body, given more value to virtual creatures than reality and so mant other negative aspects has entered the
human life through internet and new media.
In this period, which is called the internet age or digital age, it is now spoken of digital individuals, virtual
identities, virtual groups and virtual societies. Technology and virtuality have become more and more
accepted by individuals and society day by day. Considering that today's digital natives are gradually digital
parents and in the near future a large proportion of societies will be digital natives, there is a need to think
about what kind of positive and negative conditions of virtualisation will cause.
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MEDIA AND SOCIAL MEDIA USAGE HABITS
OF PEOPLE LIVING RURAL AREAS:
KARAYAĞCI VILLAGE EXAMPLE (MANISA)
KIRSAL ALANDA YAŞAYANLARIN MEDYA
VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI:
KARAYAĞCI KÖYÜ ÖRNEĞI (MANISA)
Gülten Uçan (Celal Bayar University)
Hakan Baydur (Celal Bayar University)

Abstract
Today, media is the most important tool which people use to get information and information. Especially the new
communication technologies in terms of ease of use creates the illusion that they are standing on equal footing for everyone, they
rarely distribute information or information equally. Audiences use different mass media at different levels with the influence of
many individual, cultural and socioeconomic variables. Therefore, the question of "influence" in media studies should be
examined with an approach that takes into account the characteristics of the audience and their using preferences. The purpose of
this study is to describe the habits of media and social media usage of people aged 18 years and older living in a rural residential
area. The data of this screening study were collected via face-to-face interviews conducted in Karayağcı Village of Gördes District
of Manisa and examined by statistical analysis through SPSS 21 program.
Keywords: Media use, social media use, rural area

Giriş

M

edya, birçok işlevi nedeni ile gündelik yaşamımızın önemli bir parçasıdır. UNESCO tarafından
hazırlanan Mac Bride Raporu’na göre, haber ve bilgi sağlama, toplumsallaştırma, güdüleme,
eğitim, tartışma ortamı hazırlama, kültürün gelişmesine katkı, eğlendirme, bütünleştirme
(MacBride & Abel, 1984) işlevlerini yerine getirmektedir. Ancak iletişimin karşılıklı etkileşime dayanan bir
süreç olması nedeni ile medya bu işlevleri, izleyicinin sürece katılımı oranında gerçekleştirebilir. Medya
metinleri, izleyiciye ulaştıkları ve onun tarafından anlamlandırıldıkları takdirde etkileyebilir.
Medyanın gücünün niteliğine ve ona atfedilen öneme bağlı olarak izleyicinin, iletişim sürecinde etken (aktif)
ya da bu süreçten etkilenen (pasif) olduğu kabul edilmektedir (Erdoğan & Alemdar, 2010; Gorton, 2009;
Morley, 1992). Başka bir deyişle izleyiciler sosyodemografik özelliklerine, ilgi ve motivasyon düzeylerine bağlı
olarak değişen oranlarda bazı mesajları seçip kullanarak doyum sağlamakta ya da -dayandıkları makro
kuramlara ve onların metodolojisine bağlı olarak tanımı değişen biçim ve oranda- medyadan
etkilenmektedirler. Günümüzde iletişim alanında çalışanları güdüleyen araştırma soruları, izleyicinin iletişim
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sürecindeki rolünü ihmal eden, medyanın izleyicileri ve toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini sergileme amacı
taşıyan ve medya metinlerini veri olarak seçen sorulardır. Binark’ın da dile getirdiği gibi mesajın kime ne
düzeyde “ulaştığı” ve medyanın yaşamın ne kadarını kapsadığı sorusunun cevabı az sayıda çalışmada
aranmıştır (Binark, 2017).
Oysaki medyanın giderek genişleyen etki alanı, toplumun her kesiminde aynı ölçüde hissedilmemektedir.
İzleyiciler, sosyoekonomik ve kültürel özelliklerine bağlı olarak değişen oranlarda medyaya erişebilmekte ve
mesajları anlamlandırabilmektedir. Medyanın etkisi, izleyiciyi araştırmaların soyut kavramsal bir boyutu
olarak ele almaktan vazgeçen bir bakış açısı ile incelenmeli, nesnel varoluş koşulları içerisinde düşünülmelidir.
Bu yaklaşım ile çalışmada, sosyoekonomik açıdan alt grupta yer alan ve kırda yaşayan bireylerin medya
kullanım alışkanlıkları incelenmiştir.

Medya Kullanımı
Dünyada teknoloji merkezli birçok değişimin toplumu hızlı bir dönüşüme zorladığı bir “enformasyon
çağı”nda yaşamakta olduğumuz kabul edilmektedir(Castells, 2013). Şüphesiz maliyeti sürekli azalan kullanıcı
dostu yeni iletişim teknolojileri insanların yaşam koşullarını iyileştirecek enformasyona hızla ulaşmasını
sağlayacak olanaklar sunmaktadır.
Digital in 2017 Global Overview Raporuna göre dünyanın üçte ikisi en az bir cep telefonuna yarısından
fazlası en az bir akıllı telefona sahiptir ve internet kullanıcılarının yarısı mobil cihazlar üzerinden erişmektedir.
Aynı araştırmanın Türkiye bulgularına göre, nüfusun (80,2 milyon) %95’inin cep telefonu, %75’inin akıllı
telefon sahibi olduğu görülmektedir. Raporda nüfusun yaklaşık %60’ının (48 milyon) internet ve aynı
zamanda sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade edilmektedir (WeAreSocial & Hootsuite, 2017).
Kullanıcıların yarısından fazlası (42 milyon) sosyal medyaya cep telefonları üzerinden erişmektedir. TÜİK’in
2017 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması bulgularına göre ise 16-74 yaş arası kişilerin
bilgisayar kullanım oranı %56,6, internet kullanım oranı ise %66,8’dir. İnternet erişimine sahip evlerin oranı
ise %80,7’dir (TÜİK, 2017).
Sayısal bulgular, enformasyonun küresel ölçekte yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla serbest biçimde dolaştığı
izlenimini uyandırmaktadır. Ancak enformasyona toplum içerisinde her kesim eşit ve adil biçimde
ulaşamamakta, ulaşsa bile kullanamamaktadır. İzleyicilerin/alıcıların medya ile kurdukları ilişki -yani medya
davranışı (media behavior)- yeni iletişim olanaklarından ne kadar yararlanıldığı, enformasyon teknolojilerine
ve hizmetlerine ne kadar erişebildikleri literatürde iki şekilde kavramsallaştırılmaktadır: “Kullanım” izleyicinin
zamana yayılmış medya kullanımını ifade ederken, “seçim” belirli bir iletişim olayında bir aracı kullanma
kararını ifade etmektedir (Treviño, Webster, & Stein, 2000). Her iki kavram da medya davranışını,
izleyicinin psikolojik, kültürel ve sosyoekonomik durumu ile ilişkili biçimde ele almak gerektiğini ifade eder.
Medya kullanımı gibi seçimi de izleyici kararını etkileyen kişilik özellikleri, ilgi ve motivasyon, gündelik
yaşam pratiklerince belirlenen gereksinimler ile gelir ve eğitim düzeyi gibi birçok sosyodemografik
değişkenden etkilenir.

Enformasyon Açığı Hipotezi
Tichenor ve arkadaşları 1970 yılında yaptıkları çalışmada yüksek sosyoekonomik düzeydeki izleyicilerin,
düşük düzeyde olanlardan daha hızlı enformasyona ulaştıklarını ve iki grup arasındaki enformasyon açığının
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azalmak yerine büyüme eğiliminde olduğunu tespit etmiştir (Tichenor, Donohue, & Olien, 1970). Bilgi açığı
hipotezi olarak adlandırılan bu yaklaşım, eğitim düzeyini belirleyen sosyoekonomik statünün enformasyona
ulaşma ve kullanma kapasitesini etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Aynı zamanda iletişim becerileri, ön
bilgi, sosyal temas ya da seçici tutum da medya davranışı üzerinde etkilidir ve enformasyon açığının
büyümesine neden olmaktadır (Tichenor et al., 1970). Kitle iletişim araçları enformasyonun toplumun her
kesimine eşit ve adil yayılarak izleyiciler arasındaki farklılıkların azalmasını sağlamaz, mevcut eşitsizliklerin
güçlenmesine veya artmasına neden olur (Tichenor et al., 1970, s. 170). Bu konuda yapılan çalışmaların bir
kısmı sosyoekonomik düzeyin ve yansıması olarak kabul edilebilecek eğitim düzeyinin enformasyon düzeyi ile
ilişkili olduğunu(Bekle, 2004; Gaziano, 2015; Lemert, 1993); bazıları ise enformasyona duyulan ilginin,
ihtiyaç düzeyinin, motivasyonun(Chew & Palmer, 1994; Ettema & Kline, 1977), sosyodemografik açıdan
konuya yakınlığın, kişisel özelliklerin enformasyon düzeyini belirleyici rol oynadığını göstermektedir.
Enformasyon açığı yaklaşımına dayanarak kırsal alanda eğitim seviyesi ve gelir düzeyinin düşük olması nedeni
ile medya kullanım düzeyinin ve seçimlerinin gösterdiği çeşitliliğin sınırlı olduğu ileri sürülebilir. Karşıt bir
görüşe göre ise yeni iletişim teknolojilerinin etkisi ile kırsal alandan kentsel yaşama katılım olanaklarının
artmış, kentsel değerlerin ve beğenilerin hakim olduğu yalıtılmış değil, entegre olmuş yeni bir yapı
oluşmuştur. Yeni iletişim teknolojileri, kırsal yaşamın enformasyona erişimdeki mekan kaynaklı
mahrumiyetlerini ortadan kaldırma potansiyeli taşımaktadır. Hatta bu sınırları belirsizleşen yapıya, Tekeli’nin
ifadesi ile “kır” yerine “yerel yaşam birimi” denilebilir (Levent, 2017). Aslında kır ile kent arasındaki farkın
azaldığını göstermek, enformasyon açığının sürekli büyüme eğilimi gösterdiğini kanıtlamaktan daha zordur.
Bu çalışmada, kırsal nüfusun medya kullanma alışkanlıkları ve enformasyon açığına ne yönde etkide
bulunduğu tartışılmaktadır.

Yöntem
Araştırma, tarama modelinde yürütülen tekil tarama türünde bir çalışmadır. Araştırmanın uygulandığı
yerleşim yeri kırsal bir alan olan Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Köyü’dür. Köyde yaşayan 18 yaş ve üzeri 76
kişi ile yüz yüze görüşülerek, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Anket formunda
bireylere ait temel sosyodemografik özelliklerin yanı sıra, sahip oldukları, tercih ettikleri medya ile sosyal
medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin sorular yer almaktadır.
Sosyodemografik sorular, bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, en uzun süre ile yaşadığı yer, gelir durumu,
çalışma durumu, eş eğitim ve çalışma durumu, medeni durumu ve evlilik yılı, eşi ile akrabalık durumu,
hanede yaşayan kişi sayısı, çocuk sahibi olma durumu ve sayısı, sosyal ve sağlık güvencesi varlığı, hane gelir
düzeyi, engellilik durumu, yaşam kalitesi ve sağlık durumunu içermektedir.
Medya ve sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgileri de içeren soru formunda ise bireylerin sahip olduğu araçlar
ve takip ettiği mecralar sorgulanmıştır. Bu formda sorulan sorular, sahip olunan iletişim araçları (cep telefonu,
sabit telefon, tablet, televizyon, radyo, uydu alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon varlığı) ve bu araçların hangilerinin
iletişim aracı olarak kullanıldığıdır. Ayrıca bireyler internete bağlanıyor ise hangi iletişim araçlarının bunun
için kullandıkları sorulmuştur. Katılımcılardan çeşitli iletişim araçlarını günlük kaç saat kullandıkları ve dünya
gündemini takip etmek için hangi araçları genellikle tercih ettiklerini belirtmeleri istenmiştir. Kırsal kesimde
yaşayanların televizyon programlarından hangilerini severek takip ettikleri ve internet bağlantısı olanların bu
bağlantıyı genellikle hangi amaçla kullandıkları sorulmuştur. Sosyal medya kullanımı ve hangilerinin ne
sıklıkta kullanıldığı belirlenmiştir.
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Araştırmadan elde edilen bulgular sayı ve yüzde dağılımları ile merkezi ve yaygınlık ölçütleri kullanılarak SPSS
21 ile analiz edilmiş ve sunulmuştur.

Bulgular
Temel Sosyodemografik Özellikler
Araştırmaya katılanlara bireysel ve ailesine ilişkin sosyodemografik özellikler bu bölümde sunulmuştur.
Tablo 1. Bireye ait temel sosyodemografik özellikler
Değişkenler
Cinsiyet
Erkek

Sayı

Yüzde

32

42,1

Kadın

44

57,9

Yaş
18-29 yaş arası

10

14,7

30-39 yaş arası

14

20,6

40-49 yaş arası

24

35,3

50 yaş ve üzeri

20

29,4

Yaş ortalaması±standart sapması
Ortanca yaş
En küçük-büyük yaş
Öğrenim durumu
Okur-yazar değil

42,8±13,0
42
18-77
12

15,8

Okuryazar

1

1,3

İlkokul

48

63,2

Ortaokul

7

9,2

Lise

5

6,6

Üniversite

3

3,9

1

1,3

Yaşamı boyunca en uzun süre yaşanılan yer
İl merkezi
İlçe merkezi

2

2,6

Bucak Köy

73

96,1

Araştırmaya katılanların %42,1’i, yaş ortalaması 42,8±13,0 olan erkeklerdir. Yanıtlayıcıların %63,2’si ilkokul
mezunu, %15.8’i okur-yazar değildir. %96,1’i yaşamının en uzun dönemini köyde yaşamıştır.
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Tablo 2. Katılımcıların ve ailelerinin bazı özellikleri
Değişkenler
Medeni durumu
Evli
Bekâr
Dul
Evlilik süresi ortalaması±standart sapması

Sayı

Yüzde

62
8
5

82,7
10,7
6,7

24,8±11,6

Ortanca evlilik süresi
En kısa-uzun evlilik süresi
İlk evlenme yaşı ortalaması±standart
sapması
Ortanca evlenme yaşı
En küçük-büyük evlenme yaşı
Eş öğrenim durumu
Okuryazar değil

22,5
4-62
20,7±3,5

6

7,9

Okuryazar

2

2,6

İlkokul

47

61,8

20
15-34

Ortaokul

5

6,6

Lise

4

5,3

Üniversite

1

1,3

51
6
19

67,1
7,9
25,0

Eş ile akrabalık ilişkisi varlığı
Hayır
Evet, yakın akraba
Evet, uzak akraba
Hanede yaşayan kişi sayısı
1 kişi

4

5,3

2 kişi

9

11,8

3 kişi

33

43,4

4 kişi

14

18,4

5 ve daha fazla kişi

16

21,0

Çocuk sayısı
Yok

10

13,2

1 çocuk

6

7,9

2 çocuk

27

35,5

3 çocuk

19

25,0

4 ve daha fazla

14

18,3

Evde yaşayan kişiler
Ben
Eşim
Ben ve eşim
Diğer

11
9
39
13

15,3
12,5
54,2
18,1
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Araştırmaya katılanların %82,7’si evlidir. Katılımcıların ilk evlenme yaşları ortalaması 20,7±3,5’tir. Yanıt
verenlerin %61.8’inin eşi ilkokul mezunudur; %32,9’unun eşiyle bir akrabalık bağı bulunmaktadır. Sıklıkla
hanede üç kişi (%43,4) yaşanmaktadır. Katılan kişilerin %35.5’i iki, %25,0’i üç çocuk sahibidir.
Tablo 3. Katılımcıların gelir, çalışma ve sosyal güvence durumları dağılımı
Değişkenler
Çalışma durumu
Çiftçilik/hayvancılık
Diğer
Çalışmıyor
Sosyal güvence varlığı
Evet
Hayır
Sağlık güvencesi varlığı
Evet
Hayır
Hane aylık geliri
0-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
3001-3500
Bilmiyor

Sayı

Yüzde

40
10
25

53,3
13,3
33,4

46
28

62,2
37,8

50
24

67,6
32,4

9
15
15
3
4
2
26

12,2
20,3
20,3
4,1
5,4
2,7
35,1

Araştırmaya katılanların %53,3 çiftçilik/hayvancılık yapmaktadır. Yanıt verenlerin %62,2’sinin sosyal
güvencesi ve %67,6’sının sağlık güvencesi bulunmaktadır. Katılımcıların %52,8’inin aylık gelir beyanı asgari
ücret ve altındadır.

Medya ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları
Bu bölümde katılımcılara ait medya araçları sahipliği ve kullanılan iletişim araçları, kullanım sıklığı ve
amaçları, sosyal medya kullanımı bilgileri sunulacaktır.
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Tablo 4. Katılımcıların medya araçları sahipliği ve kullanılan iletişim araçları
Değişkenler
Sahip olunan iletişim araçları
Cep telefonu
Sabit telefon
Televizyon
Tablet
Uydu alıcısı
Radyo
Bilgisayar
Ailede akıllı telefon kullanımı
Yok
1 adet
2 adet
3 adet
Ailede akıllı telefon kimlerde var
Kendisinde
Eşinde
Çocuklar
Diğer
En fazla kullanılan iletişim aracı
Cep telefonu
Televizyon
Gazete
Radyo
İnternet
Bilgisayar
Tablet
Kitap
İnternete nasıl bağlanıyor?
Kendi bilgisayarı
İnternet kafe
Cep telefonu

Sayı

Yüzde

53
3
62
3
46
28
3

77,9
4,4
91,2
4,4
67,6
41,2
4,4

16
36
11
2

24,6
55,4
16,9
3,1

17
15
24
8

26,2
23,1
36,9
11,3

37
56
5
6
5
2
1
3

55,2
83,6
7,5
9,0
7,5
3,0
1,5
4,5

1
1
16

5,0
5,0
80,0

Katılımcıların %77,9’u cep telefonu sahibi iken, en fazla sahip olunan iletişim aracı %91,2 ile televizyondur.
Hanelerdeki akıllı telefon sahipliği incelendiğinde %75,4’ünün bir veya daha fazlasına sahip olduğu
görülmektedir. Yanıtlayıcıların ise %26,2’sinde akıllı telefon bulunmaktadır.
En fazla kullanılan iletişim aracı %83,6 ile televizyon ve %55,2 ile cep telefonudur. İnternete bağlanan
katılımcıların %80,0’i cep telefonu üzerinden bu işlemi gerçekleştirmektedir.
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Tablo 5. Kitle iletişim araçlarının kullanım sıklığı
Cep telefonu
Sayı
%
1 saatten az
1-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
6 saatten fazla
Hiç

33
8
8
3
3
12

Televizyon
Sayı
%

49,3
11,9
11,9
4,5
4,5
17,9

Gazete-dergi
Sayı
%

Radyo
Sayı
%

3
25
30
8

4,4
36,8
44,1
11,8

12
2

19,7
3,3

2

2,9

47

77,0

İnternet
Sayı
%

13
8
1

21,3
13,1
1,6

1
38

1,6
62,3

1
3
5
1
1
49

1,7
5,0
8,3
1,7
1,7
81,7

Katılımcıların kitle iletişim araçları kullanım sıklığı incelendiğinde en yoğun kullanımın televizyonda olduğu
görülmektedir. Televizyon kullanım sıklığı 3-4 saat olarak bildiren kişi oranı %44,1, 1-2 saat olarak
bildirenler ise %36,1’dir. Cep telefonu kullanım sıklığı bir saatten az olarak bildirim ise %49,3’tür.
Tablo 6. Ülke ve dünya gündemine nereden ve ne sıklıkta ulaşıldığı
Telefon

Gazete

Radyo

Her zaman

S.
8

%
14,5

S.
2

%
3,6

S.
1

%
1,8

Televizyo
n
S.
%
29 49,2

Sıklıkla

2

3,6

4

7,1

4

7,3

19

32,2

Bazen

5

9,1

6

10,7

5

9,1

9

15,3

Çok az

1

1,8

15

26,8

11

20,0

Hiç bir
zaman

39

70,9

29

51,8

34

61,8

2

3,4

Dergi
S.

%

Bilgisayar

Arkadaş

S.
1

%
1,9

S.
8

%
14,5

2

3,8

10

18,2

9

16,4

2

3,8

3

5,8

2

3,8

6

10,9

47

90,4

48

90,6

22

40,0

Ülke ve dünya gündemi izleme açısından en çok kullanılan araç televizyondur. Katılımcıların %49,2’si her
zaman, %32,2’si sıklıkla ve %15,3’ü bazen ülke ve dünya gündemini televizyon aracılığıyla izlemektedir. Ülke
ve dünya gündemini izlemede ikinci sırayı arkadaşlardan elde edilen bilgiler kaplamaktadır. Bireylerin
%14,5’i her zaman, %18,2’si sıklıkla ve %16,4’ü bazen arkadaşları aracılığıyla bilgi edindiğini belirtmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların severek izlediği televizyon programları
Hangi televizyon programlarını severek izlersiniz?
Haberler
Tartışma-açık oturum
Dizi
Eğlence programları
Gündüz kuşağı programları
Sinema Filmleri
Belgeseller
Spor programları
Dini içerikli programlar
Diğer

58

Sayı
49
16
60
34
22
26
29
16
46
1

%
73,1
23,9
89,6
50,7
32,8
38,8
43,3
23,9
68,7
1,5
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Katılımcılara severek izledikleri televizyon programları sorulduğundan %89,6’sı dizi, 573,1’i haber ve
%68,7’si dini içerikli programları izlediğini bildirmiştir. Sonraki sıralarda %50,7 ile eğlence programları,
%43,3’lük oran ile belgeseller ve %38,8 ile sinema filmleri izlemektedir.

H angi t e l e v i zy on program l arı nı se v e re k i zl i y orsunuz?

Dini içerikli
programlar
68,7

Diğer
1,5
Haberler
73,1

Spor programları
23,9
Belgeseller
43,3
Sinema Filmleri
38,8
Gündüz kuşağı
programları Eğlence
programları
32,8
50,7

Tartışma-açık
oturum
23,9

Dizi
89,6

Tablo 8. İnternetin kullanım amaçları
İnterneti hangi amaçlar ile kullanıyorsunuz?

Sayı

%

9
7
3
7
3
8
4

50,0
38,9
16,7
38,9
16,7
44,4
22,2

Araştırma yapmak

8

44,4

Bankacılık işlemleri
Haber okumak
Program indirmek
Vatandaşlık hizmetlerinden yararlanmak

1
11
3
5

5,6
61,1
16,7
27,8

Müzik dinlemek
Video izlemek
Alış-veriş yapmak
Oyun oynamak
Bahis siteleri
Arkadaşlarımla iletişim kurmak
Yeni insanlarla tanışmak

İnternet kullandığını bildiren katılımcılara en çok hangi amaçlar ile kullandıkları sorulmuştur. Buna göre
%61,1’i haber okumak %50,0’si müzik dinlemek ve %44,4’ü arkadaşları ile iletişim kurmak ve araştırma
yapmak şeklinde yanıt vermiştir.
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Tablo 9. Sosyal medya kullanımı
Sosyal Medya Kullanımı
Facebook
Twitter
Instagram
Diğer
Sosyal medyada geçirilen zaman
1 saatten az
1-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
6 saatten fazla

Sayı

%

8
1
2
1

66,7
8,3
16,7
8,3

2
3
4
1
2

16,7
25,0
33,3
8,3
16,7

Katılımcılardan yalnızca 12’si sosyal medya kullandığını belirtmiştir. En fazla kullanılan sosyal medya
Facebook’tur. En fazla kullanım ise %33,3’lük oran ile 3-4 saatlik bir kullanım dilimini kaplamaktadır.

Tartışma
Bulgulara dayanılarak bu çalışmada, çoğunluğu asgari ücret ve altında gelir ile yaşayan (%52,2) ve ilkokul
mezunu olan (%62,8) bir örneklem grubu ile çalışıldığı, bu nedenle düşük sosyoekonomik düzey ve eğitim
seviyesindeki bireylerin medya kullanma alışkanlıklarının betimlenebildiği söylenebilir. Türkiye’de nüfusun
ortanca yaşının önceki yıllara kıyasla yükseldiği (31,7) düşünüldüğünde, örneklemin 42 ortanca yaş değeri ile
yüksek yaş grubunun medya kullanma tercihlerini sergilediği görülmektedir.
Kırsal alanda yaşayanların kullanmayı tercih ettikleri kitle iletişim araçlarının başında %91,2 oranı ile
televizyon gelmektedir. Katılımcıların çoğunluğu (%44,1) televizyonu günde 3 ila 4 saat arasında izlediğini
ifade etmiştir. RTÜK’ün Türkiye genelinde yapılan çalışması da izleyicilerin bir gün boyunca 2 saat (%23,5),
3 saat (%23,5) ve 4 saat (16,4) düzeyinde televizyon ekranı önünde kaldıklarını göstermektedir. Bu bağlamda
kırsal alanda televizyon izleme süresi, ortalamaya yakın gibi gözükmektedir. Katılımcılar, %67,6 gibi yüksek
bir oranda televizyon yayınlarını uydu alıcı aracılığıyla izlediklerini ifade etmiştir. Ayrıca kırsal alanda dizi,
haber ve dini içerikli yayınların tercih edildiği görülmektedir. Bu bulgu RTÜK’ün Televizyon İzleme
Eğilimleri Araştırması ile uyumludur (RTÜK, 2012). Söz konusu çalışmada da katılımcıların %67,3’ü uydu
alıcısını tercih ettiklerini beyan etmiştir.
Radyo, %41,2 oranı ile kullanılan kitle iletişim araçları arasında dördüncü sırada yer almaktadır. RTÜK’ün
araştırmasına göre gelir ve eğitim seviyesi yükseldikçe radyonun tercih edilme oranı yükselmektedir (RTÜK,
2014). Karayağcı Köyü’nde seçilen örneklemin sosyodemografik özelliklerine ve radyonun az tercih
edilmesine dayanılarak bu çalışmanın RTÜK’ün bulgularını desteklediği söylenebilir.
Kırsal alanda bilgisayar (%4,4) ve tablet (%4,4) az kullanılan kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır.
TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre bilgisayar ve internet kullanımı 2017
yılında 16-74 yaş grubu için %56,6 ve %66,8 düzeyindedir. Digital in 2017 Global Overview Raporu’na göre
de Türkiye’de nüfusun %60’ının (48 milyon) internete erişimi bulunmaktadır. RTÜK’ün okullarda 2016
yılında yürüttüğü araştırmanın bulgularına göre evinde bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar bulunan
öğrencilerin oranı %72’dir (RTÜK, 2016). Aynı araştırmada öğrencilerin %81,2’si evinden, %71,1’i ise cep
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telefonundan internete bağlandığını ifade etmektedir. Oysaki, Karayağcı Köyü’nde internet kullandığını ifade
edenlerin oranı %7,5’tur. Ayrıca anne baba eğitim düzeyi yükseldikçe hanede bilgisayar bulunma olasılığının
arttığı da belirtilmiştir. Karayağcı Köyü’nde araştırmaya katılanların %86,8’inin en az bir çocuğu olduğu
düşünüldüğünde, kırsal alanda yaşayan çocukların bilgisayar ve internet kullanımı açısından Türkiye
ortalamasının altında kaldığı, dolayısıyla sunduğu fırsatlardan mahrum olduğu açık biçimde görülmektedir.
RTÜK’ün Medya Okuryazarlığı Araştırması’na göre anne baba eğitim düzeyi yükseldikçe çocukların tablete
sahip olma oranı yükselmektedir (RTÜK, 2016). Bu nedenle Karayağcı Köyü’nde genel olarak eğitim seviyesi
düşüklüğünün, tablete sahip olma oranı ile ilişkili olduğu düşünülebilir.
Araştırmaya katılan ve interneti kullandığını belirtenlerin büyük çoğunluğu (%80) internete cep telefonu
üzerinden eriştiğini ifade etmiştir. %61,1’i haberleri takip etmek, yarısı müzik dinlemek, %44,4’ü ise iletişim
kurmak için internet kullandığını söylemektedir. Vatandaşlık hizmetlerini özellikle kırsal alan gibi ulaşım
açısından dezavantajlı konumda yaşayanlar için kolaylaştıran internet tabanlı uygulamaları katılımcılar
arasında kullananların oranı sadece %27,8’dir. Türkiye’de bireylerin günlük ortalama 6 saatlerini bilgisayar ya
da tablet üzerinden, yaklaşık 3 saatlerini cep telefonu üzerinden internette geçirdikleri bilinmektedir. Bu
insanlar bir günde ortalama 3 saatlerini telefon üzerinden internete bağlanarak 3 saatlerini ise sosyal medya
platformlarında geçirdiklerini söylemektedirler. Karayağcı Köyü’nde ise katılımcıların %8,3’ü günde 3-4
saatlerini internette geçirdiğini ifade etmiştir. Bu oran, TÜİK’in %42,4’lük ortalamasının altında
kalmaktadır(TÜİK, 2017). Bu nedenle bulgulara dayanılarak kırsal alanda internete erişimde olduğu gibi
internet tabanlı hizmetlere ve enformasyona erişimde de sosyoekonomik düzey ve eğitim seviyesi
düşüklüğünden kaynaklanan sorunlar yaşandığı ileri sürülebilir.
Köyde sabit telefonun yerini (%4,4), cep telefonlarının aldığı (%77,9) görülmektedir. Türkiye’de 761 milyon
mobil telefon abonesi bulunmaktadır, bunların 42 milyonu internete cep telefonları üzerinden
bağlanmaktadır(WeAreSocial & Hootsuite, 2017). Dünyada cep telefonu kullananların oranı toplam nüfusun
%67’sidir, Türkiye’de ise bu oran %95 düzeyindedir. Aynı zamanda Türkiye’de hanelerin %75’inde akıllı cep
telefonu bulunmaktadır, Karayağcı Köyü’nde ise hanelerin yarısından fazlasında (% 55,4) bir akıllı cep
telefonu bulunmaktadır. Günümüzün en temel iletişim aracı olarak kabul edilen telefon sahipliğinde bile
kırsal alanın ülke ortalamasının gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır.
Medya çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerinin, azınlığın çoğunlukla iletişim kurduğu “eski” kitle iletişim
araçlarının doğasını değiştirerek “çoğunluğun istediği enformasyona ulaşmasına”(Timisi, 2003, s. 82) izin
veren doğası ön plana çıkarılmaktadır. Sosyal medya, izleyicinin aktif olarak katılmasına olanak sağlayan çoklu
kullanım seçenekleri sunmakta, kullanıcılarına enformasyona ulaşma, kullanma ve yaratma olanağı
sağlamaktadır. Bu nedenle bireysel özgürlükleri, politik katılımı arttırdığı (Fenton & Barassi, 2011), özellikle
kırsal alanda düşük gelir düzeyine sahip bireyler için enformasyona ulaşmak konuşanda önemli bir potansiyele
sahip olduğu (Donohue, Tichenor, & Olien, 1975) düşünülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle siyasi iktidarlar
tarafından kısıtlanmaya çalıştığı (Kaymak, 2011) da görülmektedir. Dünyada 2,8 milyar, Türkiye’de ise
yaklaşık 48 milyon kişi (%60) aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu çalışmanın bulgularına göre kırsal alanda
internet ve sosyal medya kullanımı Türkiye ortalamasının altındadır, katılımcıların sadece 12 tanesi sosyal
medya kullanıcısı olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle sosyal medyanın sunduğu etkileşim ve iletişim
ortamını kırsal alanda yaşayanların çoğunluğunun deneyimlemediği rahatlıkla söylenebilir. Enformasyon
açığı, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımında da kendini göstermektedir. Son olarak, gazete ve kitap gibi
kullanımı daha fazla emek ve zaman isteyen kitle iletişim araçlarının, eğitim ve ilişkili değişkenlerin etkisi ile
kırsal alanda en az tercih edildiği söylenebilir.
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Sonuç
Kent yaşamı ile özdeşleştirilen modernleşmenin, kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması
sayesinde kırsal alana doğru yaygınlaşacağına(Bekle, 2004), yeni iletişim teknolojilerinin herkes için eşit ve
ulaşılabilir enformasyon kaynağı olduğuna ve mekan kaynaklı mağduriyetleri gidereceğine dair inanç
sürmektedir. Ancak kırsal alan, kendine özgü sınırlılıkları nedeni ile enformasyona erişim konusunda diğer
alanlardan daha problematik bir görünüm sergilemektedir. Bu çalışmanın bulgularından da yola çıkılarak
denilebilir ki, medya yeni iletişim teknolojilerindeki tüm gelişmelere rağmen kırsal alanda kolay ulaşılabilir ve
kullanılabilir bir görünüm sergilemektedir. Kırsal alanda yaşayanların sosyoekonomik düzey ve eğitim seviyesi
ile ilişkili faktörler nedeni ile medya kullanım tercih ve alışkanlıkları açısından ülke ortalamasının gerisinde
kaldıkları, bu nedenle enformasyon açığı mağdurları oldukları söylenebilir. Sonuç olarak medya, kırsal alanda
da var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve devamını sağlayan rolünü oynamaya devam etmektedir. İletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, izleyicilerin ulaşma ve kullanma olanakları ile eşgüdümlü biçimde
arttırıldığında, herkes için eşit ve adil enformasyon akışı mümkün olabilir. Aksi takdirde, sosyoekonomik
düzey, eğitim seviyesi, ilgi ve motivasyon gibi birçok değişkenin etkisi ile kır ile kent yaşamı arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan enformasyon açığı büyümeye devam edecektir. Yüksek statüde olanlar yeni
iletişim teknolojilerini kullanarak enformasyon zengini ve değişimin öncüsü, daha alt statüde olanlar ise
enformasyon yoksulu ve değişikliklerin geriden takipçisi olmaya devam edeceklerdir.
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CYBER CRIMES AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF
CYBER BULLYING
Rüçhan Gökdağ (Eskişehir Anadolu University)

Abstract
The cyber concept that emerged with the introduction and spread of the internet into our lives comes from the cybernetic origin
and carries the meanings of "belonging to the computer", "belonging to the Internet", " virtual reality ". The fact that violence
began in many aspects of our lives has gained a new dimension with the widespread use of the internet and has introduced the
concept of "Cyber Bullying" in the literature. We can define cyberbullying as the simplest form of violence shown in virtual
environments. However, in today's world, cyberbullying has become an inevitable situation because the Internet is an easily
accessible vehicle through mobile phones, tablets and computers and is constantly at peoples’ hands. The types of cyberbullying can
often be listed as online fighting, insults, slander, use of personally unauthorized photographs, theft of personally identifiable
information and unauthorized use on the internet, exclusion, cyber threats and cyberbullying. In particular, each individual's
presence on their own social media platform makes people more accessible. This easy accessibility situation triggers cyberbullying
and causes it to enter our lives as a type of crime and it becomes more widespread very quickly.
Keywords: Cybercrime, Cyberbullying

Introduction

T

he increasing amount of communication with the help of social media is causing conflicts and
complexity between one's private life and public open life. Every individual has a privacy. The
concept of privacy is basically defined as a limited space belonging to an individual which can only be
reached by a group of people. Accessibility of the private life is one of the most critical and most important
features of people’s privacy. Privacy is to say "I do not want to share every detail of my life with everyone. I
want to have a special area where I can freely think and act without ever having to worry about the
consequences and apologies. Apart from this particular area, there is a public space in which I have to comply
with the rules and have the right to communicate with me without asking for permission from others ".
Nowadays, each individual creates their own autobiography on social media platforms. The presence and/or
insertion of people more or less on these platforms makes each person vulnerable to external threats. Cyber is
the social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram etc.) because of their continuous usage This
openness to the outside world sometimes causes negative consequences. For example, an individual who
wants to harm you can easily reach you through your social media accounts, watch you or harass you.
Nowadays, psychological problems are becoming widespread and social media is becoming an easily accessible
tool that makes people more obsessive.
These explanations and sharing on social media cause obsessive individuals to reach you even if you cannot
reach them. Even if they cannot reach you physically, it is inevitable for you to be watched through the fake
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profiles or through your family members' social media accounts. A 13-year-old girl, Megan, in the USA
attempted to commit suicide because she was harassed through a popular social networking site. The harasser
was found to be an old friend of Megan’s mother. The aggressor wrote to Megan, under a different identity,
and after he had learned a lot about her, he used this information to defame him by libelling her (Tokunaga,
2010). As we can see from the example above, the cyber-harasser approached the little girl under a different
identity and has used this information against her. '' Cyberbullying is similar to traditional bullying in some
ways. It often occurs more than once, contains psychological violence and is deliberate (Dehue, Bollman and
Vollink 2008).
As mentioned in the above quotation, bullying is done more than once. The underlying reason for these
dynamics is the inability of the person to reconcile the communication in the virtual environment with reality
and the cyber violence is due to not empathizing with other individuals exposed to cyber violence on the net.
Individuals are encouraged for cybercrime by the fact that harasser does not communicate personally with the
other party on the other end of the line while insulting/swearing another individual on the Internet. Another
reason is that this situation cannot be reconciled with reality. "The bully on the Internet is doing it to either
hurt the feelings of other people or to make jokes or to have fun. Sometimes the people tend to be more
violent on the net than in real life to take revenge or to show their technological power and their computer
skills (Vandebosh and Cleemput, 2007). The aim of this study is to analyse the cybercrime and cyberbullying
and analyse the psychological problems that these concepts lead through the use of the internet and to detect
the related findings

Literature Review
The fact that the concepts of virtuality and reality cannot be distinguished from one another due to the fact
that the excessive internet use plays a triggering role in the increase of cyberbullying. Because of the
disappearance of the distinction between these two concepts with the widespread internet use, there has been
a sharp line between traditional bullying and cyberbullying except for slight similarities.
Cyberbullying and traditional bullying differ from each other in many ways. The most important of these is
the need for a physical environment in order to harass the victim in the traditional bullying, which is not
necessary for cyberbullying. Traditional bullying is a common and well-known form of harassment that is
often encountered by young people at schools. It is most often carried out in school playgrounds or in school
services (Patchin and Hinduja, 2006). Another important factor separating the cyberbullying from the
traditional bullying is who made the bully. In traditional bullying, you have an individual and you know
him/her, but in cyberbullying this situation is getting more complicated. The cyberbully can hide /herself
through easily identifiable false identities and you cannot assume that this person is a neighbour, friend, or a
family member because the cyberbully has the potential to become an individual passing through the street.
This unrecognizable state takes on a more harassing and irresolvable identity with the thought and comfort
that harassers will not be exposed to any reaction because of hidden and fake identities that can easily be
created on the internet. They can behave in a compostable way that they cannot behave in real life, and it
takes strength and courage.
There is more than one type of bullying. Cyberbullying is explained with the concepts such as disturbing,
humiliating and gossiping with a kind of message that started with the spread of social media such as
Facebook, Twitter, Instagram while being explained with concepts such as criminal bullying, peeping, sexual
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abuse, assault and abuse. The cyberbullying, which is often seen at schools in recent years, is still very spoken.
An increasing number of behaviour disorders and problems have begun to occur. At the same time, electronic
bullying involves technical incidents such as capturing passwords of other people, hacking websites, sending
spam or sending infectious emails. The goal of such attacks called DDoS is to make the system unusable
(Arıcak, 2011, Arıcak, Kinay and Tanrıkulu, 2012b). The main target in this type of attack is hardware and
software. It also indirectly affects the emotions of the people. E-communication bullying involves behaviours
aimed at the psychology of a person, such as constantly disturbing people by using information and
communication technologies, mocking people, naming them, spreading gossip, insulting people on the
Internet, or publishing their photos without their approval (Arıcak, 2011).
The number of social media users is increasing day by day as internet access gets easier. With this increase, the
cyberbully feels more secure in this crowd, hiding in the depths of the internet. The social media platforms
which bully uses the most common are Facebook, Twitter, Instagram, etc. because of their constant use.
According to information provided by Omer Fatih Sayan at World Telecommunication and Information
Society Day, global and national internet usage data is as follows:
•

Facebook's average monthly user reached 1.94 billion.

•

The number of users of Instagram increased by nearly two times over two years, exceeding 600
million.

•

1/5 of the world population shopped on the Internet in last 30 days.

•

The number of calls made from Google is 2.7 billion in 2015 and internet users is approximately
2.8 trillion, calls are 3.8 billion in 2016 and internet users is approximately 3.3 trillion

•

Over 570 new websites are established every minute of the day.

•

Every month, over 1 billion users visit YouTube and watch over 6 billion hours of video

•

With about 315 million active users per month, Twitter receives 500 million tweets a day.

•

2016: 90% of all data in the world was created in the last two years.

•

2017 January, 4.9 billion mobile phone users accounted for 66% of the world population, and 3.8
billion Internet users accounted for 50%.

•

2017-January: active social media users of the world's population is approximately 2.8 billion

•

Firms keep about 80% of all data they produce electronically.

•

2020: one-third of the data will be stored in the cloud application (digitalajanslar.com)
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The 106-page report, “Digital in 2017 Global Overview” prepared with the data from 238 countries in
collaboration with the digital marketing agencies, “We Are Social”, “Hootsuite”, provides updated
information regarding statistics and trends on the development of the Internet and digital.
According to the research;
•

More than half of the world now uses at least one smartphone.

•

Nearly two-thirds of the world's population owns at least one mobile phone.

•

More than half of the world's web traffic comes from a mobile phone.

•

Most of the mobile connections around the world are now "broadband"

•

More than 1/5 of the world population has done shopping over the last 30 days.

The findings which show that 2017 is an important milestone in Internet usage reveal the rapid increase in
mobile usage.
According to Turkey's web traffic; visits by computers dropped by 29% to 36%, and mobile traffic increased
by 33% to 61%. This illustrates once again how significant mobile web traffic is in Turkey.
Users spend an average of 7 hours a day in front of a computer, 3 hours a day on the phone, and 3 hours on
social media platforms. The average time spent on TV is 2 hours.
Since January 2016, the number of Internet users has increased by 4% and reached 2 million, while the
number of active social media users has increased by 14% and reached 6 million in Tukey. In our country,
the social media users on the mobile phone have increased by 17 % in Turkey. According to the report, 95%
of the device users have a mobile phone and 75% of them use smartphones. Whereas the notebook and
desktop PCs users are 51%, TV is found to have a significant place in our lives by 98%. Finally, let's talk
about the most commonly used social media channels in our country. The most widely used social media
channels in Turkey are YouTube and then Facebook comes with a small difference. The other popular social
media channels are Instagram and Twitter. Facebook and Messenger ranked at the second place in
2015declined to sixth place last year.

The Statistics of Internet and Social Media Usage in Turkey
In Turkey, 60% of the population, which makes 48 million people, connects to the internet. We see 48
million as the number of active social media users in the report, but let's say that this number is for multiple
access. The number of mobile users in Turkey is 71 million people, while the number of mobile users who
get connected to the social media on the mobile phone is 42 million (Dijitalajanslar.com)
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Figure 1: The research on the Household use of Information Technologies Survey, 2017
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(TÜİK, 2017)

The reason for these developments is the increase in opportunities and facilities in internet access. Since the
1970s, Turkey has been influenced by these technological developments, and there has been a steady increase
in all age groups according to data from the Statistics Agency. When Figure 1 is examined, the number of
households with internet access in 2008 is 20% while this figure has reached over 80% by the year 2017.
(TURKSTAT, 2017) This is parallel to the developments in technology regarding the internet access in last
10 years.
While the rate of Internet use has increased day by day, the purpose of use of the Internet has started to vary
based on the region or gender.
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Table 1: Internet Usage Rate of Individuals According to Gender 2011/2017
Total
2014

2015

2018

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

47.7

48.9

53.8

55.3

51.2

65.8

54.5

58.1

58.3

63.5

55.8

70.5

75.1

35.3

37.0

38.7

44.1

45.1

51.9

58.7

50.9

61.4

64.4

57.1

71.8

78.6

55.8

70.9

68.5

72.0

74.9

78.6

84.6

45.9

50.5

52.8

56.8

59.1

54.5

72.3

44.0

52.2

52.6

59.4

59.1

64.4

53.1

52.6

60.8

60.5

57.1

63.5

71.0

34.8

35.5

43.4

45.0

51.4

54.5

57.4

49.7

49.7

55.2

54.3

59.1

66.2

54.3

58.4

58.8

64.3

65.9

67.4

33.7

38.6

40.9

40.9

43.9

48.1

50.7

58.8

56.3

55.3

58.3

54.2

65.0

68.2

50.6

65.4

65.3

66.9

57.5

75.0

75.1

42.8

47.3

45.3

49.7

51.0

54.7

51.1

57.1

58.5

58.5

61.9

68.2

75.5

50.5

57.1

68.3

68.4

70.3

77.6

82.5

41.9

47.6

48.8

49.1

54.1

58.8

68.1

42.9

43.7

53.2

52.5

52.2

67.7

51.8

53.8

54.2

63.5

52.1

70.4

75.1

33.2

32.5

33.5

42.9

43.1

54.2

60.2

42.2

45.2

51.4

51.5

58.8

65.1

56.3

54.9

56.9

64.0

51.7

71.1

34.6

28.2

30.0

35.1

38.4

40.7

45.2

55.3

38.6

39.1

45.5

50.1

54.1

65.3

44.5

47.3

50.6

54.5

50.9

62.3

71.5

29.3

30.2

29.5

30.1

39.4

47.6

51.2

33.4

40:5

51.9

52.1

52.1

60.5

53.5

45.5

50.1

63.0

52.3

60.1

38.2

21.8

30.3

43.3

41.1

43.9

43.8

52.1

32.3

33.3

42.4

40.2

48.6

49.1

49.4

45.7

45.4

51.7

50.2

62.3

63.5

20.3

19.6

21.7

28.5

30.4

35.0

36.5

34.1

35.0

37.5

40.2

45.3

52.9

43.8

45.0

45.0

44.1

50.5

55.7

51.0

65.4

19.8

22.4

18.8

24.2

31.0

40.9

29.4

34.5

38.0

43.1

48.5

49.2

38.7

44.2

48.9

50.6

59.5

51.8

60.8

15.5

15.6

21.4

28.5

28.1

36.3

38.7

Anatolia

2013

South East

2012

Anatolia

27.1

Central East

31.5

Anatolia

34.7

North East

43.3

East Black Sea

34.7

West Black Sea

42.4

Central Anatolia

42.2

Mediterranean

51.8

West Anatolia

51.7

East Marmara

46.3

Aegean

43.9

West Marmara

56.5

İstanbul

Women

45.1

Turkey

Men

2011

SR Level

As seen in Table 1, the increase in the individual internet usage rate went up in both sexes throughout Turkey
between the years 2011 to 2017. The rate of Internet use among male users is seen to be more female users.
When the classification level of regional units is examined, it is seen that female users are in Istanbul by
72.3% in 2017. This is the same for men too. The least internet use is for female users in Northeast Anatolia
by 36,6% and for male users in Southeast Anatolia by 60,8%. The place with the least number of users in
total is the Northeast Anatolian region by 49,1%. (TURKSTAT, 2017).
When the issue of digital violence is examined in terms of gender, it reveals some different results. According
to some studies, as in some other types of violence, women are exposed to more digital violence than men (Li,
2006: 157; Mishna, Khoury-Kassabri, Daciuk, J. and Gadalla, 344). However, there are also some studies
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suggesting that women are more likely to apply digital violence. For example, Wiseman (2002) mentions
about the physical forces of men in the sense of violence; and women’s frequent use of virtual environment
and words. This suggests that women are freer and more comfortable in their choice of words to use behind
the scenes. Because individuals can keep his true identity secret and do actions that they can never do in
normal life, and they can say the things they will not say (Chrisholm, 2006: 76). At this point, people who
are exposed to digital violence or those who apply digital violence can exhibit different personality and
character traits
Girls reported that they were victims of technology abuse at a higher rate than males, 29% of girls reported
abuse and 23% of males were male. This difference increased when reported abuse included sexual behaviour.
The rate of sexual technology abuse report is about 15% for girls and 7% for boys. Sincere common stalkers
often use their knowledge of women to shame and humiliate. With mobile technology, agents can easily
publish embarrassing and degrading content to their friends, family, and community. Social media platforms
such as Facebook provide public platforms for threats and abuses to victims, family members and occasionally
abusive friends.
Sexualization of technology-facilitated surveillance can be considered to be sexuality. Sexual intercourse is
usually in the context of "cultural sexualization", which is defined as the satiety of sexual images and
messages, especially those that originate from pornography. As Internet use is so widespread, genders also
show differences in usage.
Table 2: Internet Activities of Individuals who have accessed the Internet in the last 3 months for private purposes, 2017
Internet Activities of Individuals who have accessed the Internet in the last 3 months for private purposes, 2017
Purposes
Total
Men
Sending/Receiving E-mail
45.8
Phone calls over the internet (Web cam)61.5
61.5
Participating in social networks
83.7
Uploading self-created content (text, photos, music, videos, software etc.) to any website
61.0
Reading online newspapers, news and magazines
68.2
Seeking health related information (e.g. injury, disease, nutrition, improving etc.)
69.6
Finding information about goods and services
65.9
Posting personal opinions about political and social events through blogs, Facebook,
17.5
Twitter etc.
Taking part in an online consultation or voting to define political issues (e.g. Urban
7.3
planning, signing petition)
Looking for a job and sending a job application
9.6
Participating in Professional networks (LinkedIn, Xing etc.)
3.3
Using services related to travel or travel related accommodation
14.8
Selling of goods or services e.g. via auctions (e.g. eBay)
35.4
Internet banking

53.1
60.0
86.9
63.8
73.5
65.2
69.4
20.0

Women
38.8
63.2
79.5
57.3
61.4
75.1
61.5
14.4

8.6

5.7

9.9
3.9
17.5
45.0

9.1
2.6
11.3
23.4

When Table 2 is examined, the data taken from Turkish Statistical Institute, the most common purposes of
use of the Internet are to create profiles on social media, sending text messages or photos and so on whereas
the least preferred purpose is found to join a professional group (The sites such as LinkedIn, Xing etc.). If we
examine at the level of women-men use, women were found to use creating a profiling on social media,
sending messages and sharing visual contents less than men (79%). After the sharing of the social media
content, the most common purpose is to look for health-related information. (TURKSTAT, 2017)
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According to the Pew Research Centre, 71% of US teenagers aged 13-17 are using Facebook, 52% use
Instagram, 41% using Snapchat and 33% using Twitter (Lenhart, 2015). All internet use is not good and safe
by its nature, and as a negative consequence of the online communication, "cyberbullying is defined as any
behaviour that continuously communicates with hostile or aggressive messages with individuals or groups
through electronic communication or digital media, which intend to cause harm or discomfort. We can also
use it to express conscious and repetitive negative behaviours aimed at intimidating, humiliating, distressing a
person or a group by means of communication.
Cyberbullying is not limited to the age. It can stretch to any age from primary school to adulthood. Most of
the research has been done with children and adolescents whereas it can be seen in various grades in all age
groups. It has been extensively researched and different results have been obtained to determine whether age
is an important determinant in cyberbullying-related research. The discovery of the relationship between age
and cyberbullying can provide important data for cyberbullying prevention and protection studies in schools.
The findings of some of the researches investigating cyberbullying and age relationship are as follows: In some
part of the researches, researchers have shown that the relationship between age and cyberbullying is not
meaningful (Beran and Li, 2007, Juvonen and Gross 2008, Patchin and Hinduja, 2006; Wolak et al., 2007).
Williams and Guerra (2007) investigated the relationship between age and cybercrime in a study conducted
in Canada with 3339 students selected from grades 5,8 and 11
At the end of the study, it was found that the students in the 5th grade had the lowest level of participation in
the cyberbullying compared to the other groups, reaching the highest level in the 8th grade and gradually
decreasing in the 11th grade. Dehue, Bolman and Völlink (2007) found that primary school seniors in the
Dutch primary and secondary schools had more senior cyberbullying and more victim roles in the primary
school than in the first year of secondary school. Kowalski and Limber (2007) found that 6th-7th and 8thgrade students were exposed to at least bullying incidents. As age progresses, the likelihood of encountering
also bullying increases.
Rapidly developing information and communication Technologies facilitates the lives of people on one hand
and on the other hand, bring a number of new problems. Especially young people and children are exposed
to the adverse effects of new communication technologies. The traditional peer bullying among children has
now left its place in cyberbullying in virtual environments. When peer bullying and cyberbullying are
considered, although they have similar characteristics, there are also many differences between them. The
victim, who tortures in traditional bullying is physically present in the same environment with the victim and
knows each other, is usually unknown to the victim who tortures bullying in the virtual environment and can
happen at any hour of the day. The fact that the persecutor is not visible encourages that person even for
more (Korkmaz, 2013: 10).
At secondary schools, children spend more time in front of computer and similar technologies and are more
skilled at using them. With age, access to Facebook and other social communication sites is becoming more
and more important, increasing the risk of cyberbullying. Mesch (2009) conducted a study on 935 American
young students and found that young people who experience bullying on the internet have a higher average
age than young people who say that they do not experience bullying on the internet. As the age increases, the
possibility of bullying on the internet increases as well because the age of teenager changes, the way internet
usage also changes. The youth people participate in more activities on the internet with the people that they
do not know, and this also increases the risk of violence. Similarly, Smith et al. (2008) conducted a study on
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young people aged 11-16 in the UK and found that the rate of cyberbullying as both victims and tyrants
increases. Slonje and Smith (2008) conducted a study on secondary school students aged 12 to 15 years and
high school students aged 15 to 20 years in Sweden and found that the proportion of victims of cyberbullying
was 17.6% in secondary school and 3.3% in high school. Cyberbullying rate is 12% in secondary school and
12% in high school. High school students are more likely to focus on their educational success. The majority
of researchers have found that there is a significant relationship between age and cyberbullying. Exposure to
the cyberbullying is also concentrated between the ages of 11 and 16 when electronic communication tools
are also widely used and decreases with the progress of the age. Cyberbullying and being a victim of
cyberbullying reach the highest level, especially in the seventh and eighth grades. The most common age of
cyberbullying is found to be in the second period of primary education. For this reason, teachers and school
administrators working in the second stage of primary education need to be trained so that counsellors can
recognize and take necessary action against this social problem
Parents whose children bully should behave their children calmly. They must speak seriously. They should
tell their children the feelings of their friends who are exposed to these behaviours. They should help them
make empathy with their friends who are exposed to their bullying. They must be firm that they will never
approve such behaviours. They should be consistent and decisive. (, Milliyet.com.tr)
On the other hand, Stalking, in general terms, which is one of the most common types of cyberbullying like
investigating, monitoring, and sharing personal accounts of another person on the Internet environment, can
also be defined as a form of unwanted and repetitive behaviour causing fear or anxiety on a particular person
In the context of domestic violence, there are limited studies on the use of technology in threatening to share
sexually explicit messages or pictures. Sexual intercourse can be defined as "the creation, sharing or sending of
sexually explicit messages or images, especially by young people via the internet, mobile phones or other
electronic devices". Research has found that gender discrimination is often compelling and is linked to
harassment and sometimes violence against young women. In technology abuse research among young people
in the United States, more than 10% of the participants share a special photo about themselves; 20% stated
that they are challenged through technological devices (e.g., Internet or mobile phone) to engage in unwanted
sexual activity. (Picard, 2007). Similarly, an extensive study in the United States (Zweig, Dank, Lachman and
Yahner, 2013) shows that young people are sexually harassed and compelled through the use of technological
devices
The person who stalks is called the stalker. We can translate the stalker concept as a person who peeks. This
peeping process begins with people following certain secrets as a result of certain psychological problems, and
the event can be carried forward. In the advanced dimensions, what is meant is the crimes such as aggression,
harassment and exhibiting. The increased accessibility and ease of use of the Internet has also resulted in
strong consequences for modern communication
Stalkers can work anonymously while online. In addition, a cyber-man can watch one or more people in the
comfort of his or her home and thus does not need to enter the physical world to catch someone. A lot of
people are worried about virtual world-related activities in the near future, and there are a few reasons why
these people seem to be right about their anxieties. Because stalking crimes are generally not understood in
terms of conceptual boundaries and effects, it is far more difficult to fully understand what is mean with
committing a crime in a cyber-environment. A challenge in understanding some of the key features of
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cybercrime is that these crimes are sometimes confined to "abuse charges" on a wider scale in the cyber
environment.
This concept, described as virtual or cyberbullying, causes fear and panic in people because the attack on the
private space means to ignore and violate the privacy, and this is a very dangerous move. A study by Reyns
and Englebrecht (2012) used some additional data from the National Crime Victimization Survey and
distinguished four divergent practices in analysing victims' fears: threat, physical threat, cyber tracking, cyber
monitoring, seriousness and aggressive behaviour. Finally, a study by Bjerregaard (2000) found that the
threats posed by stalkers create fear for both genders, but that this effect is greater for female victims. In
addition, face-to-face contact with the stalker or contact in the virtual environment increased the level of fear
in women (Bjerregaard 2000).
Recently, the opportunities provided by technology and young people's widespread use of technology have
created a new concept that allows them to bully through technology by expanding the concept of traditional
bullying (Ayas and Horzum, 2010). Dietz and Martin (2007) argue persuasively that stalking may result in
negative consequences not only for fearful victims but also for those without fear. Moreover, the definition
creates social inequalities because such "unauthorized" victims are less protected by the criminal justice system
and, consequently, have a sense of social fear.
As a result, cyberbullying, along with the developing technology, causes more negative effects on people's life.
Families can raise awareness of their children about bullying and talk about its harm. In schools, relevant
symposiums can be organized on this topic, or public spots can be prepared on television and on the internet
and people become more conscious.
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THE TRUST OF ERCİYES UNIVERSITY STUDENTS
TOWARDS MEDIA BEFORE AND AFTER JULY 15 COUP
ATTEMPT
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 15 TEMMUZ
DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA MEDYAYA
OLAN GÜVENİ1
Mustafa Koçer (Erciyes University)
İsmailcan Doğan (Erciyes University)

Abstract
Trust is an important concept in daily life, in the determination of relationships, in the formation of attitudes and behavior
patterns. When established in the right way, it positively affects relations that constitute social order such as politics, economy,
social relations, in the case where it can not be established correctly, all these effects are reversed, increasing the uncertainty,
vulnerability, fear and anxiety. In the attempt of treacherous coup on July 15, it is highly probable that behind the attacks on the
media these adverse effects will be tried to be gathered and enforced. In this respect, the failure of the Coupers to occupy TRT,
Türk Telekom and other media organizations may be one of the reasons why the coup failed. The study was born of the necessity
to focus on such interest and subject matter. The main objective is to determine whether the confidence levels of Erciyes university
students in the media differ before and after the July 15 coup attempt. In this context, field research was conducted face to face
with 402 students before the coup attempt and 428 students after the coup attempt. According to the results of the research; after
the coup attempt, there was a significant increase in the elements related to following the news and discussion programs,
observing journalistic principles, reflecting social values, up-to-dateness, clear and understandable contents of the media, and
compliance of contents with audience. However, it was found that there was no significant difference between the students'
confidence level of traditional and new media before and after the coup attempt.
Keywords: July 15, Trust in The Media, Coup Attempt.

Giriş

M

edya günümüzde toplumsal alandan siyasete, kültürden ekonomiye kadar birçok alanda etkin bir
şekilde rol almaktadır. Bilgi edinmede, kanaat oluşturmada, kitleleri harekete geçirmede medyanın
önemli büyüktür. Yani medya insanların gündelik hayattaki olup biten tasavvurlarında önemli bir
referans olarak karşımıza çıkmaktadır. Medyanın bu gücünün ve rolünün kaynağı; gündelik hayatta
yaşamımızı çevrelemesi ve artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasından dolayıdır. Bununla beraber
1
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje Kodu: SBA-20177105)
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teknolojinin de gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren sosyal medya, akıllı telefon, tablet gibi araçların da
medyanın gücüne güç kattığını ve daha ikna edici bir biçime dönüştüğünü söylemek yanlış olmaz. Çünkü
artık medyaya ve medyadaki enformasyonlara ulaşmak eskisinden daha kolay ve hızlı olmaktadır (Balcı ve
Bekiroğlu, 2014: 193). Medyanın elinde bulundurduğu bu imkânlar onu kamuoyu oluşturmada önemli
araçlardan biri olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ancak medyanın bu gücü kullanabilmesi, insanları ikna
edebilmesi ve kamuoyu oluşturabilmesi doğru ve güvenilir bir kimlik içerisinde olması ile doğru orantılıdır
(Gezgin, 2002: 17-18).
Medyanın güvenilir bir kimliğe sahip olabilmesinde ise birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörler arasında
dürüstlük, doğruluk, objektiflik, tarafsızlık, dengelilik, hakkaniyet, profesyonel standartlar, kamusal yararın
gözetilmesi, çıkar ilişkilerine girilmemesi, editoryal bağımsızlık, şeffaf mülkiyet ve sahiplik yapısı vb. genel
ilkeler sayılabilir (Balcı ve Bekiroğlu, 2014: 194). Ancak güven sadece dürüstlük, doğruluk, ya da bu gibi
güvenilir algılanabilen şeylerden ibaret değildir. Güven oluşturmak her zaman için kendisine bir dayanak
bulan ve bu ilişkiden meydana gelen bir olgudur (Karadoğan, 2004: 352).
İnsanların medyaya olan güven düzeyi yukarıdaki faktörler ile birlikte toplumda meydana gelen önemli
toplumsal olaylardan ya da bu olaylar sonrası yaşanan tecrübelerden de etkilenebilir. Bu bağlamda 15
Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi de bu olaylardan birisi olarak insanların medyaya olan güven
düzeyini etkilemiş olabilir. Zira 15 Temmuz’da insanlar gelişen olayları geleneksel ve yeni medyadan takip
etmişlerdir. Yetkililerin de gerek geleneksel medya aracılığı ile gerekse de sosyal medya üzerinden verdikleri
mesajlar darbenin bastırılmasında şüphesiz önemli kırılma noktalarını oluşturmuştur. Darbecilerin TRT’yi,
Türk Telekom’u ve diğer medya kuruluşlarını işgal edemeyişleri de darbenin başarısız olmasındaki önemli
nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır (Mencet, 2017: 133-134). Aynı şekilde Gece yarısı 12’den itibaren
sosyal medya halk tarafından olayların bir “darbe girişimi” olduğunun anlaşılmasına eş zamanlı olarak çok
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. #MilletçeMeydanlardayız ve #DarbeyeHayır etiketleri etrafında buluşan
milyonlarca insan darbe karşısında ortak bir duruş sergilemiştir. 15-17 Temmuz arasında 35 milyona yakın
tweet atılmış ve bu tweetler 15 milyar civarı erişime ulaşmıştır (www.aljazeera.com). Diğer taraftan “linç
edildiği” ya da “kafası kesildiği” iddia edilen askerlerin asılsız görüntüleri de özellikle sosyal medyada hızla
yayılmıştır. Kısa bir zaman sonra bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve fotoğraf karelerinin tamamen başka
olaylardan alınarak kopyala yapıştır şeklinde üretilip linç bağlamında piyasaya sürüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu
bakımdan asılsız haberlerin yayılması durumu şüphesiz insanların medyaya olan güvenlerini etkileyecek bir
durumdur (Demir, 2019: 9).
Buradan hareketle bu araştırmada Erciyes üniversitesi öğrencilerinin medyaya olan güven düzeyleri, 15
Temmuz öncesi ve sonrası karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmıştır. Bu kapsamda araştırma, yapılan bir saha
çalışmasını ve sonuçlarını içermektedir.

Güveni Oluşturan Unsurlar
Genel olarak güven kavramı bir mesajın (makale, haber vb.), bir kaynağın (gazeteci, medya kuruluşu vb.) ya
da bir kitle iletişim aracının (gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi) inandırıcılık algılamasına
gönderme yapan çok boyutlu bir yapı olarak ifade edilebilir (Meyer vd., 2010: 104-105). Güven kavramı
gündelik hayatta insanların eylemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Toplumsal varoluş biçimlerini etkileyen
güven ve güvenilirlik, tüketim davranışları, sosyal katılım, seçmen davranışları, siyasal partiler, gönüllü
kuruluşlara katılım gibi çaba ve etkinliklerde önemli etkiye sahip olan bir olgudur (Pelenk, 2010: 208).
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Günümüzde toplumsal gurupların ya da bireylerin arasındaki paylaşılan değerler güveni ortaya çıkarır. Büyük
ve ölçülebilir ekonomik değere sahip bir kavram olarak karşımıza çıkan güven kavramı (Fukuyama, 1998: 23)
alıcı-satıcı ilişkisinde taraflardan birinin diğerinin işindeki uzmanlığına, güvenilirliğine ve iyi niyetine
dayanarak bir beklenti, itimat ya da karşı tarafın olumlu hareketlerinden etkilenmiş bir düşünce içinde
olunması anlamına gelmektedir (Ganesan, 1994: 3). Bununla birlikte güveni oluşturan birçok unsur
bulunmasına rağmen, genel olarak literatürde üç unsur ön plana çıkmaktadır. Bunlar; iyi niyet, dürüstlük ve
uzmanlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç unsur güven oluşturmada önemli katkı sağlamaktadır (Mayer
vd., 1995: 717).
İyi niyet: Güveni oluşturan unsurlardan ilki iyi niyettir. İyi niyet gerçekten güven oluşumunda diğer tarafın
motive ve mutlu olmasında kazanım sağlanmasına yol açmaktadır (Doney ve Cannon,1997: 36). İyi niyet
güvenen kişinin güvenilen kişiye karşı iyi bir şekilde inanmak istemesi ile ilgilidir. İyi niyet her iki taraf
arasında da bir bağ oluşturan bir unsurdur. Örneğin bir kişi yardıma ihtiyacı olmadığı halde bir kişiye yardım
teklifinde bulunması o kişinin iyi niyetini gösterir. Bu da güvenen ve güven duyulan arasında bir pozitif bir
anlayışın oluşmasına yol açar (Mayer vd., 1995: 718-719).
Dürüstlük: Dürüstlük güvenilirliği etkileyen önemli unsurlardan bir diğeridir. Dürüstlük mesajların
etkinliğini arttırmaktadır. Dürüstlük kişinin özü sözü bir olması durumudur (Işık ve Biber, 2006:13). Güven
doğruluk ve dürüstlüğe dayalı bir kavram olarak algılanan bir kavramdır (Geçikli, 2010: 267).
Uzmanlık: Uzmanlık kaynağın bir konuyla ilgili yetkinliğini ifade eder (Elden ve Bakır, 2010: 50) Yeterli bilgi
ve beceriye sahip olmak ve alanında uzman olmak güvenilirliği önemli bir unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Alanında uzman olan bir kişi karşısındaki insanların kısa vadede tutum ve davranışları üzerinde
değişikliğe yol açabilmektedir (Geçikli, 2010: 268).
Güven ve güvenilirliğin bu önemli etkisinin hissedildiği alanlardan biri de hiç şüphesiz medyadır.

Medyanın Güvenilirliği
Günümüzde medya gerek haber verme gerekse de bilgi edinme kaynağı olarak bireyler tarafından en çok
kullanılan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum medyanın etki düzeyini arttıran bir faktör olarak ele
alınmaktadır. Zira medya her ne kadar bir insanı başka bir insan yapmaya gücü yetmese de gündelik hayatta
birçok alanda tercihlerini etkilemektedir. Örneğin seçim dönemlerinde hangi partiye oy vereceğini ya da bir
ürün alırken yaptığı tercihte medyanın önemli etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz (Işık, 2005: 99).
Geleneksel adlandırmada 4. Güç olarak ifade edilen medya, elinde bulundurduğu güç ile kitleleri harekete
geçirme, istenilen bir konuyu gündemde tutabilme ve sanal bir dünya oluşturarak yaşatabilme işlevleriyle
gücünü giderek arttırmaktadır (Gezgin, 2002: 15).
Medyanın bu gücü ve sürekli çeşitlenen mecralarıyla birlikte insanlar geleneksel ve yeni medya tarafından
sürekli bir mesaj bombardımanına tutulmaktadır. Bu durum hangi mesajın ya da mecranın ne derece
güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Bu bakımdan medyada güvenilirlik konusu medya
araştırmalarında önemli noktalardan birisini oluşturmaktadır ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu
araştırmalar insanların medyaya olan güven düzeylerini etkileyebilen demografik özellikler gibi birçok unsur
olduğunu ortaya koymuştur (Qing ve Oyedeji, 2011: 2). Örneğin Flanagin ve Metzger’in (2000: 515) 1041
kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların internetten edindikleri bilgileri televizyon,
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radyo ve dergilerden edindikleri bilgileri kadar güvenilir bulmuş ancak gazeteden edinilen bilgileri internetten
edinilen bilgilerden daha güvenilir bulmuşlardır. Yine yapılan başka bir araştırmaya göre internet
güvenilirliğinin pozitif yönde ilerlediği ancak televizyon ve gazeteye olan güvenin hala daha fazla olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Schweiger, 2000: 37). AC Nielsen araştırma şirketinin Açık Radyo için 2006 yılında
“Medya Güven Araştırması” adı altında gerçekleştirmiş olduğu bir başka araştırmada ise genel olarak medyaya
güvenin düşük oranlarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya göre medyaya güvenmemenin sebeplerine
bakıldığı zaman; “kendi çıkarları doğrultusunda haber yapmak”, “hükümet değişimleri sonrasında izlenen
politikalar nedeniyle taraflı yayıncılık yapma”, “özel sermayenin ticari girişimlerinin bir parçası olması ve çok
fazla reklam yayınlıyor olması nedeniyle bağımsız olmama”, “magazinel ve sansasyonel habercilik anlayışı”,
“reyting kaygıları” gibi nedenler yer almaktadır (ACNilelsen, 2006).
Geleneksel ve yeni medyada yer alan kanal ve içeriklerin güvenilir olması ve kitle iletişiminde sağlıklı bir
iletişimin kurulması için birçok önemli nokta vardır. İyi niyet, dürüstlük ve uzmanlık gibi güveni oluşturulan
unsurlarla beraber; iletişimin tümünün açıklığı ve kamusallığı, mesajları gönderen kaynağa sınırlı ve kontrollü
ulaşım, mesajı gönderen ile alıcı arasında kişisel bir ilişkinin olmaması ve mesajı gönderen ile alıcı arasında
kamusal düzenlemelerin girmesi gibi konular da medyada güvenilirlik bakımından önemlidir (McQuail ve
Windahl,1997: 17).
Bununla birlikte medya toplumlarda yaşanan kriz, kaos, darbe gibi olaylarda aktif rol alan ve bu olayların
sonucunda doğrudan etki eden bir araçtır. Bunun örneklerinden birisi olan 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminin bastırılmasında da geleneksel ve yeni medya önemli bir rol üstlenmiştir (Nizam ve Çelikel, 2017:
100). 15 Temmuz darbe girişiminde medyanın aldığı rolün, medyaya olan güven düzeyi ve kullanım
alışkanlıkları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu konusu bu bakımdan önemlidir. Çalışma bu tür ilgi ve
amaçları kapsayan konular üzerinde odaklanma gereğinden doğmuştur.

Amaç ve Yöntem
Araştırmanın Amacı
Araştırmada temel amaç Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve
sonrasında medyaya olan güven düzeylerinde farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma, betimsel
(descriptive) bir karaktere sahiptir. Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
Araştırma Sorusu 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin medya kullanım sıklıklarında 15 Temmuz darbe girişimi
öncesinde ve sonrasında farklılık var mıdır?
Araştırma Sorusu 2: Araştırmaya katılan öğrencilerin medyayı takip etme amaçları arasında 15 Temmuz darbe
girişimi öncesinde ve sonrasında farklılık var mıdır?
Araştırma Sorusu 3: Araştırmaya katılan öğrencilerin medyada takip ettikleri program türleri itibariyle 15
Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında farklılık var mıdır?
Araştırma Sorusu 4: Araştırmaya katılan öğrencilerin medya türlerine olan güven düzeylerinde 15 Temmuz
darbe girişimi öncesinde ve sonrasında farklılık var mıdır?
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Araştırma Sorusu 5: Araştırmaya katılan öğrencilerin medyaya güvende önemli gördükleri unsurlar itibariyle
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında farklılık var mıdır?
Araştırma Sorusu 6: Araştırmaya katılan öğrencilerin geleneksel medya ile yeni medya güven düzeyleri 15
Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında farklılık göstermekte midir?
Araştırma Sorusu 7: Daha çok geleneksel medyaya ya da yeni medyaya güvenenler ile güvenme nedenleri
arasında farklılık var mıdır?

Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın ana nüfusunu Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 27
Mart 2018 tarihinde üniversitenin resmî sitesinden (www.erciyes.edu.tr) alınan bilgiye göre üniversitede
63634 öğrenci öğrenim görmektedir. Güven aralığı %95, örnekleme hatası 0,05 alındığında, Kurtuluş’a göre
en az 321 (1998: 236) kişilik, Bayram ve Ural / Kılıç’a göre en az 383 kişilik örneklem büyüklüğü 100.000
kişilik ana nüfusu temsil edilebilmektedir (2009: 26; 2006: 48-49). Bu çerçevede araştırma basit tesadüfî
örneklem yoluyla seçilen 828 ERÜ öğrencisine yüz yüze anket yoluyla iki ayrı zamanda uygulanmıştır. Anket
çalışmasının ilki 2016 yılında Mart ayında 402 öğrenciyle, ikincisi 2018 yılında yine Mart ayında 428
öğrenciyle yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında medyaya olan güven düzeylerinde farklılık
olup olmadığını için üç bölümden oluşan anket formu hazırlanmıştır. İlk bölümde, öğrencilerle ilgili
demografik özellikler; ikinci bölümde, medya kullanma alışkanlıkları; üçüncü bölümde medyaya güven
düzeylerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Anket formu saha uygulamasından önce 30 kişilik bir
grup üzerinde ön teste tabi tutulmuş, son kontroller yapıldıktan sonra uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Anket formu Edelmen Araştırma Şirketi (2005-2009) tarafından her yıl düzenli olarak 18 ülkede
gerçekleştirilen Trust Barometer (Güven Barometresi) ölçeğinin Türkiye uygulamasını yapan Pelenk’in
(2010) çalışmasından yararlanılarak geliştirilmiştir.

Veri Analizi ve Kullanılan Testler
Alan araştırması Mart 2016 ve Mart 2018 eğitim öğretim döneminde öğrencilerle yüz yüze görüşme yoluyla
yapılan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak elektronik ortamda
işlenmiştir. Verilerin analizinde sırasıyla öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla
frekans dağılımları gibi betimleyici istatistik teknikleri kullanılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve
sonrasında medyaya olan güven düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı ise t-testi ve ki-kare
aracılığıyla analiz edilmiştir.

Bulgular ve Yorum
Aşağıda araştırmaya katılan öğrencilerin medyaya yönelik güvenlerinin 15 Temmuz darbe girişimi itibariyle
anlamsal farklılıklarına yönelik bulgular yer almaktadır. Araştırmada öncelikle katılımcıların demografik
özelliklerine yönelik betimsel sonuçlar verilmiştir. Daha sonra öğrencilerin medya kullanım alışkanlıklarının
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ve medyaya güven düzeylerinin 15 Temmuz darbe girişimine göre farlılıkların belirlenmesine yönelik
analizlere yer verilmiştir.
Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılan öğrencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir:
Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Yapısı

Cinsiyet

Kadın
Erkek

Yaş Dağılımı

20 yaş ve altı
20 yaş üstü

Öğrencilik
Durumu

Ailenin
Ekonomik
Durumu

Toplam

Toplam
İletişim Fakültesi
Öğrencileri
Diğer Öğrenciler
Toplam
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam

15 Temmuz
Öncesi
Frekans
Yüzde
210
52,6
189
47,4
399
100,0
160
40,9
231
59,1
391
100,0

15 Temmuz
Sonrası
Frekans
Yüzde
238
56,3
185
43,7
423
100,0
206
50,2
204
49,8
410
100,0

Toplam
Frekans
448
374
822
366
435
801

Yüzde
54,5
45,5
100,0
45,7
54,3
100,0

55

14,5

52

12,2

107

13,3

324
379
7
107
263
14
6
397

85,5
100,0
1,8
27,0
66,2
3,5
1,5
100,0

373
425
10
146
253
12
3
424

87,8
100,0
2,4
34,4
59,7
2,8
,7
100,0

697
804
17
253
516
26
9
821

86,7
100,0
2,1
30,8
62,9
3,2
1,1
100,0

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %45,5’i erkek %54,5’i kadındır. 20 yaş ve altı öğrenciler
örneklemin %45,5’ini oluştururken, 20 yaş üstü öğrenciler %54,3’ünü oluşturmaktadır. İletişim fakültesi
öğrencilerinin oranı %13,3’tür. Büyük çoğunluk (%62,9) ailesinin ekonomik durumunun orta seviyede
olduğunu belirtmiştir.

Öğrencilerin Medya Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Farklılıklar
Öğrencilerin medya kullanım alışkanlıklarına yönelik farklılıklar üç soruda t testi aracılığıyla analiz edilmiş ve
tablolar halinde açıklanmıştır. Analiz yapılırken öncelikle Levene F testine bakılmıştır (Erdoğan, 2003: 323).
Çünkü t değerinin hesaplanmasında grupların varyansları eşit (homojen) ise, ancak o zaman evren için ortak
varyans tahmini yapılabilmektedir (Büyüköztürk, 2004: 39). 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve
sonrasındaki farklılıkların belirlenmesine ilişkin yapılan t testlerinin tümünde Levene F testi p değeri 0.05’den
büyüktür. Yani dağılım homojendir ve t değerleri anlam ifade etmektedir.
Aşağıdaki tablolar öğrencilerin hangi medya türünü ne sıklıkla izlediğini, medyayı takip etme araçlarını, takip
ettikleri program türünü ve 15 Temmuz darbe girişimi itibariyle bunların anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini ifade etmektedir.
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Tablo 2: Medya Kullanım Sıklıkları Arasındaki Farklılıklar
Medya Kullanım Alışkanlıkları

15 Temmuz

Televizyon İzleme
Gazete okuma
İnternet (internet gazeteciliği, haber siteleri,
forumlar gibi)
Sosyal Medya (facebook, twitter, instegram
gibi)
Radyo dinleme
Dergi okuma

N

SS

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

400
426
402
425
397
422

3,82
3,99
3,39
3,51
4,19
4,46

0,92
0,83
1,02
1,15
1,01
0,96

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

395
421
396
422
400
425

4,26
4,04
4,11
4,17
2,66
2,70

0,84
0,95
1,07
1,27
1,14
1,30

t-value

SD

Sig.

2,755

824

,006

2,586

825

,010

4,190

817

,000

3,487

814

,001

,701

816

,484

1,453

823

,630

Tablo 2 incelendiğinde, 15 Temmuz darbe girişimi itibariyle, öğrencilerin televizyon izleme, gazete okuma,
internet ve sosyal medya kullanıma sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildiği,
radyo dinleme ve dergi okuma sıklıkları arasında ise farklılığın olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin 15
Temmuz sonrasında televizyonu (önceki ortalama:3,82, sonraki ortalama:3,99), gazeteyi (önceki
ortalama:3,39, sonraki ortalama:3,51) ve interneti (önceki ortalama:4,19, sonraki ortalama:4,46) daha sık
takip ederken, sosyal medyayı (önceki ortalama:4,26, sonraki ortalama:4,04) daha az sıklıkla takip etmeleri
dikkat çekici bir unsurdur.
Tablo 3: Medyayı Takip Etme Amaçları Arasındaki Farklılıklar
Hangi Amaçla Takip Edildiği
Bilgi edinme amacıyla takip ediyorum
Chat/Sohbet etme (haberleşme) amacıyla
takip ediyorum
Eğlenme amacıyla takip ediyorum
Sosyalleşme amacıyla takip ediyorum
Alışkanlık olduğu için takip ediyorum
Vakit geçirme amacıyla takip ediyorum
Rahatlama amacıyla takip ediyorum
İletişim kurma amacıyla takip ediyorum
Eğitim ve Kültür amacıyla takip ediyorum
Alışveriş yapma amacıyla takip ediyorum
Diğer

15 Temmuz

N

SS

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

402
426
394
416
400
424
397
425
397
420

3,85
3,97
2,99
3,16
3,72
3,71
3,26
3,20
3,31
3,33

0,80
0,88
1,17
1,27
0,82
1,03
1,01
1,20
1,20
1,27

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

395
421
391
417
389
417
394
414
396
416
143
142

3,52
3,44
3,07
2,99
3,39
3,46
3,49
3,59
2,42
2,47
2,50
2,61

1,03
1,13
1,10
1,19
1,06
1,13
0,92
0,94
1,10
1,19
1,11
1,23

t-value

SD

Sig.

2,424

826

,016

2,015

808

.044

0,153

822

,878

0,672

820

,502

0,271

815

,786

1,119

814

,263

0,944

806

,346

0,872

804

,384

1,439

806

,150

0,553

810

,580

0,840

283

,401
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Medyayı takip etme amaçları incelendiğinde, 15 Temmuz itibariyle, bilgi edinme ve Chat / Sohbet etme
(haberleşme) amacının farklılaştığı görülmektedir. Her iki amaçta da darbe girişimi sonrasında artış
belirlenmiştir. Diğer amaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.
Tablo 4: Takip Edilen Program Türleri Arasındaki Farklılıklar
Takip Edilen Program Türü
Haberleri takip ederim
Tartışma programlarını takip ederim
Çocuk programlarını/Çizgi filmleri takip
ederim
Kadın programlarını takip ederim
Tanıtım/Reklam programlarını takip ederim
Eğitim/Kültür/Sanat programlarını takip
ederim
Eğlence/Müzik/Magazin programlarını takip
ederim
Belgeselleri takip ederim
Spor programlarını takip ederim
Filmleri takip ederim
Dizileri takip ederim
Yarışma programlarını takip ederim
Yerel gündemle ilgili programları izlerim
Ekonomi programlarını takip ederim
Sağlık programlarını takip ederim
Diğer

15 Temmuz
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

N
398
426
396
425
392
416
389
418
392
415
397
423
395
418
397
419

3,67
3,93
2,69
3,17
2,07
1,91
1,74
1,60
2,09
1,93
3,24
3,28
3,19
3,19
2,98
3,03

SS
0,85
0,81
1,03
0,88
1,12
1,13
1,03
0,96
1,08
1,08
0,87
0,93
1,02
1,16
1,04
1,15

397
417
395
419
392
421
388
422
395
418
388
414
395
420
66
59

2,68
2,58
3,50
3,46
3,04
2,91
2,74
2,75
2,71
2,80
2,18
2,22
2,40
2,46
2,83
2,80

1,37
1,41
1,01
1,08
1,14
1,18
1,03
1,15
1,12
1,17
1,07
1,17
1,08
1,10
1,59
1,64

t-value

SD

Sig.

4,878

822

,000

7,136

819

,000

2,083

806

,038

1,967

805

,050

2,062

805

,040

0,624

818

,533

0,010

811

,992

0,538

814

,591

1,022

812

,307

0,555

812

,579

1,576

811

,115

0,082

808

,934

1,026

811

,305

0,436

800

,663

0,778

813

,437

0,127

123

,899

Takip edilen program türleri arasındaki farklılıklar incelendiğinde, öğrencilerin haberleri, tartışma
programlarını, çocuk programlarını / çizgi filmleri, kadın programlarını ve tanıtım / reklam programlarını
takiplerinin 15 Temmuz itibariyle farklılaştığı görülmektedir. Haberler (önceki ortalama:3,67, sonraki
ortalama:3,93) ve tartışma programlarının (önceki ortalama:2,69, sonraki ortalama:3,17), takibinde darbe
girişimi sonrasında anlamlı bir artış; çocuk (önceki ortalama:2,07, sonraki ortalama:1,91), kadın (önceki
ortalama:1,74, sonraki ortalama:1,60) ve tanıtım / reklam programlarının takibinde (önceki ortalama:2,09,
sonraki ortalama:1,93) anlamlı bir düşüş tespit edilmiştir.
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Öğrencilerin Medyaya Güven Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar
Öğrencilerin medyaya güven düzeylerine yönelik farklılıklar, anketteki medya türleri, medyaya güvende
önemli görülen unsurlar, geleneksel ve yeni medyaya olan güven ve medyaya güvenme nedenleri ile ilgili
sorulara verilen cevaplar esas alınarak, t testi ve ki-kare aracılığıyla belirlenmiş ve aşağıdaki tablolarda
açıklanmıştır.
Tablo 5: Medya Türlerine Olan Güven Düzeyi Farklılıkları
Medya Türlerine Güven Düzeyi
Gazetelerde yayımlanan haberlere/konulara
güveniyorum

15 Temmuz
Öncesi
Sonrası

Radyoda yayımlanan haber/programlara
güveniyorum

N
400
424

3,03
3,10

SS
0,91
0,88

Öncesi
Sonrası

394
421

3,01
3,00

Televizyonda yayımlanan haber/programlara
güveniyorum

Öncesi
Sonrası

395
422

Dergilerde yayımlanan haberlere/konulara
güveniyorum

Öncesi
Sonrası

İnternette yayımlanan haber/programlara
güveniyorum
Sosyal Medyada yayımlanan
haber/programlara güveniyorum

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

t-value

SD

Sig.

1,258

822

,209

0,94
0,96

0,219

813

,827

3,05
3,06

0,87
1,00

0,124

815

,901

387
411

2,90
2,99

0,97
0,97

1,221

796

,223

400
421
396
421

2,69
2,57
2,40
2,33

0,93
0,94
0,93
0,94

1,841

819

,066

1,058

815

,290

Yapılan t testi sonucunda, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası itibariyle, öğrencilerin medya türlerine
olan güven düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Öğrencilerin genel anlamdaki güven
düzeyleri incelendiğinde gazete, radyo ve televizyonda yayımlanan haberlere / programlara 5’li ölçek
üzerinden yaklaşık 3 ortalama düzeyinde güvendikleri, dergiye ortalama 2,95, internete ortalama 2,65, sosyal
medyaya ise ortalama 2,36 düzeyinde güvendikleri görülmektedir. Bu ortalamalar dikkate alındığında, güven
düzeyi en düşük olan türün, sosyal medyada yayımlanan haber / programlar olduğu söylenebilir.
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Tablo 6: Medyaya Güvende Önemli Görülen Unsurlar Arasındaki Farklılıklar
Takip Edilen Program Türü

15 Temmuz

N

SS

Habercilik ilkelerine uyması (tarafsızlık,
doğruluk- dürüstlük, nesnellik…)

Öncesi
Sonrası

397
421

4,67
4,83

0,78
0,62

Toplumsal değerleri yansıtma unsuru

Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası
Öncesi
Sonrası

392
419
395
421
392
418
390
418
395
422
397
420
396
419
393
421
388
409
391
421
395
414
388
421
394
417
392
418
390
420
392
418
69
53

4,35
4,54
4,37
4,56
4,42
4,58
4,28
4,47
4,32
4,37
4,28
4,45
4,38
4,45
4,10
4,14
3,75
3,73
3,97
3,85
4,06
4,18
3,37
3,30
3,77
3,81
3,75
3,89
4,01
4,14
4,12
4,09
3,64
3,81

0,79
0,68
0,87
0,64
0,80
0,64
0,85
0,73
0,74
0,74
0,75
1,07
0,77
0,68
0,90
0,86
0,94
1,03
1,03
1,15
0,91
0,89
0,99
0,97
0,95
0,94
1,05
1,01
0,92
1,19
0,88
0,96
1,36
1,35

Güncellik unsuru
Medyadaki içeriklerin açık ve anlaşılır olması
İçeriklerin izleyici/dinleyici/okuyucu istek ve
ihtiyaçlarına uygunluğu
Yayın içeriğinin ne olduğu (kamu yayıncılığı,
ticari yayıncılık)
Yayın çeşitliliği (haber, kültür, eğlence,
tanıtım…)
Yayın kalitesi
Medya çalışanlarının deneyimi
Sahiplik yapısı
Medya sahibinin kişiliği, uzmanlığı, hükümetle
ilişkileri gibi unsurlar
Medyada özdenetim/kendi kendini denetleme
unsuru
Yayın tekrarı
Hız unsuru
Size olan Maliyeti
İzleyicinin aktif veya pasif konumda olması ile
ilgili unsurlar
Medya Kurumun İdeolojisi
Diğer

t-value

SD

Sig.

4,073

816

,000

3,744

809

,000

3,572

814

,000

3,064

808

,002

3,450

806

,001

0,930

815

,353

1,523

815

,128

1,513

813

,131

0,744

812

,457

0,273

795

,785

1,544

810

,123

1,786

807

,074

0,825

807

,410

0,631

809

,528

1,872

808

,062

1,110

808

,267

0,481

808

,631

0,702

120

,484

Tablo 6, medyaya yönelik güven duymada etkili olan unsurların öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu ve
15 Temmuz itibariyle bunda bir farklılaşma olup olmadığını göstermektedir. Genel olarak
değerlendirildiğinde tüm unsurların ortalamalarının 5’li ölçek üzerinden 3,30’un üzerinde olduğu, ilk üç
sırayı habercilik ilkelerine uygunluk (ortalama:4,74), medyadaki içeriklerin açık ve anlaşılır olması (4,50) ve
güncellik (4,47) unsuru, son üç sırayı sahiplik yapısı (3,74), diğer nedenler (3,71) ve yayın tekrarı (3,33) ile
ilgili unsurların aldığı görülmektedir.
15 Temmuz darbe girişimi itibariyle bu unsurlar arasında farklılık olup olmadığı ile ilgili yapılan analiz
sonucunda, habercilik ilkelerine uyması (tarafsızlık, doğruluk- dürüstlük, nesnellik…), toplumsal değerleri
yansıtma unsuru, güncellik unsuru, medyadaki içeriklerin açık ve anlaşılır olması, içeriklerin
izleyici/dinleyici/okuyucu istek ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile ilgili ölçütlerin, darbe girişimi sonrasında daha
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önemli görüldüğü belirlenmiştir. Diğer unsurlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit
edilememiştir.
Tablo 7: Geleneksel Medya-Yeni Medya Güven Karşılaştırması

Geleneksel medyaya daha çok güveniyorum
Yeni medyaya daha çok güveniyorum

Toplam

15 Temmuz
Öncesi
Frekans
Yüzde
263
68,0
124
32,0
387
100,0

15 Temmuz
Sonrası
Frekans
Yüzde
287
68,3
133
31,7
420
100,0

Toplam
Frekans
550
257
807

Yüzde
68,2
31,8
100,0

Geleneksel (Gazete, Televizyon, Radyo, Dergi) ve yeni medya (İnternet, Sosyal Medya) olan güvenin darbe
girişimi öncesinde ve sonrasında farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili yapılan ki-kare analizinde fark tespit
edilememiştir (X2=0,013, p=0,484). Yani darbe girişimi öncesi ve sonrası güven düzeyi aynıdır. Ancak
dağılımlar incelendiğinde geleneksel medyaya olan güvenin hem darbe girişimi öncesinde hem de sonrasında
yeni medyaya kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Medyaya Güvenme Nedenlerinin Karşılaştırılması

İnternette yalan haberlerin fazla olması
Ulaşılabilir olması
Özgür olması
Dürüst ve güvenilir olması
Kaynağın belli olması
Deneyim, tecrübe sahibi olması
Güncel olması
Yorum yapabilir olması
Tarafsız olması
Denetlenebilir olması
İkisine de güvenmiyorum
Hızlı olması
X2=31,521, SD= 11, p=0,001

Toplam

15 Temmuz
Öncesi
Frekans
Yüzde
48
17,5
2
0,7
5
1,8
42
15,3
30
10,9
22
8,0
39
14,2
11
4,0
41
14,9
13
4,7
9
3,3
13
4,7
275
100,0

15 Temmuz
Sonrası
Frekans
Yüzde
81
24,3
18
5,4
16
4,8
53
15,9
38
11,4
27
8,1
29
8,7
3
0,9
42
12,6
10
3,0
6
1,8
11
3,3
334
100,0

Yüzde Farkı
+6,8
+4,7
+3,0
+0,6
+0,5
+0,1
- 5,5
-3,1
-2,3
-1,7
-1,5
-1,4

Tablo 8, 15 Temmuz darbe girişimi itibariyle öğrencilerin medyaya güvenme nedenleri arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını göstermektedir. “Medyaya güvenmenizde en önemli nedeni nedir? Lütfen aklınıza
gelen en önemli nedeni aşağıya yazınız” şeklinde açık uçlu sorulan bu soruya verilen benzer cevaplar
kategorileştirilmiş daha sonra ki-kare analizi yapılarak farklılıklar belirlenmiştir. Buna göre en yüksek fark
darbe girişimi sonrasında internette yalan haberlerin olmasına olan inancın artmasıdır. Bunu sırasıyla haberin
güncel olması ile ilgili inancın düşmesi, ulaşılabilir olmasına yönelik inancın artması, yorum yapılabilir
olmanın düşmesi ve özgür olmasına inancın artmasıdır. En düşük fark ise deneyim, tecrübe sahibi olmaya
yönelik inanç ile ilgilidir.
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Tablo 9: Medya Türüne Güven İle Güvenme Nedenlerinin Karşılaştırılması

Güvende en önemli görülen neden
Güncel olması
Hızlı olması
Yorum yapabilir olması
Ulaşılabilir olması
Özgür olması
Tarafsız olması
İnternette yalan haberlerin fazla olması
Dürüst ve güvenilir olması
Kaynağın belli olması
Deneyim, tecrübe sahibi olması
Denetlenebilir olması
İkisine de güvenmiyorum

Toplam
Ki-Kare Testi Sonuçları

15 Temmuz Öncesi Güvenilen
Medya Türü (Yüzde)
Geleneksel
Yeni
Medya
Medya
7,7
28,7
0,0
14,9
1,6
9,2
0,0
2,3
0,5
4,6
14,8
16,1
25,8
1,1
17,6
11,5
14,3
4,6
11,5
1,1
6,0
2,3
0,0
3,4
100,0
100,0
X2=104,995; p=0,000

15 Temmuz Sonrası Güvenilen
Medya Türü (Yüzde)
Geleneksel
Yeni Medya
Medya
3,1
22,0
0,0
11,0
0,4
2,0
0,0
18,0
1,3
13,0
10,5
18,0
34,2
3,0
21,5
4,0
14,0
6,0
10,5
3,0
4,4
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
X2=172,256; p=0,000

Daha çok geleneksel medyaya ya da yeni medyaya güvenenler ile güvenme nedenleri arasında farklılık olup
olmadığı 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında ki-kare yardımıyla ayrı ayrı belirlenmiştir. Her
iki durumda da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yeni medyaya daha çok güvenenlerde
güncelik, hız, yorum yapılabilme, ulaşılabilir olma, özgür ve tarafsız olma nedenleri; geleneksel medyaya daha
çok güvenenlerde ise internette yalan haberlerin fazla olması, dürüstlük ve güvenirlilik, kaynağın belirli
olması, deneyim ve tecrübe, denetlenebilir olma nedenleri daha yüksek ortalamalara sahiptir.

Sonuç
Güven, insanlık tarihinden beri ilişki biçimlerinin belirlenmesinde, tutum ve davranış kalıplarının
geliştirilmesinde önemli bir kavramdır. Doğru bir biçimde tesis edildiğinde, siyaset, ekonomi, sosyal ilişkiler
gibi toplum düzenini oluşturan ilişki yapılarında olumlu etkiler oluşturmaktadır. Örneğin, belirsizliğin ve
karmaşa durumlarının çözümlenmesinde, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde, değişimin olumsuz etkilerinin
giderilmesinde, bireyler, gruplar ve kurumlar arasında açıklığı ve anlayışı sağlamada, çatışmaları engellemede,
yönetim süreciyle ilgili sorunların çözülmesinde, huzurun temin edilmesinde, birlik ve bütünlüğün
sağlanmasında vazgeçilmez bir etkisinin bulunduğu bilinmektedir (Pelenk, 2010: 44). Güvenin doğru
biçimde tesis edilemediği durumlarda ise tüm bu etkiler tersine evrilmekte, belirsizlik, savunmasızlık, korku ve
endişe olasılığı artmaktadır.
15 Temmuz hain darbe girişiminde medyaya olan saldırıların ardında bu olumsuz etkilerin topluma zerk
edilmeye çalışılması olasılığı yüksektir. Bu bakımdan darbecilerin TRT’yi, Türk Telekom’u ve diğer medya
kuruluşlarını işgal edemeyişleri darbenin başarısız olmasındaki önemli nedenler arasında gösterilebilir. Ayrıca,
Türk medyasının bu darbe girişimini şiddet, demokrasi ve terör üçgeni kavramlarını öne çıkararak çok yoğun
bir şekilde haberleştirmesi (Melek ve Toker, 2017: 222), birlik ve bütünlüğün sağlanmasında önemli bir
etkendir.
Her türlü bilginin aktarıldığı ve bir bilgi kaynağı olarak sunulduğu geleneksel (Gazete, Televizyon, Radyo,
Dergi) ve yeni medyada (İnternet, Sosyal Medya) verilen haberlerin ve programların güvenirliliğin sağlanması
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bu bağlamda oldukça önemlidir. Çalışma bu tür ilgi ve amaçları kapsayan konular üzerinde odaklanma
gereğinden doğmuştur. Temel amaç, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde
ve sonrasında medyaya olan güven düzeylerinde farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Yapılan araştırmada;
•

Öğrencilerin 15 Temmuz sonrasında televizyonu, gazeteyi ve haber amaçlı interneti daha sık takip
ettikleri, sosyal medyayı ise daha az sıklıkla takip ettikleri,

•

15 Temmuz itibariyle, bilgi edinme ve Chat / Sohbet etme (haberleşme) amacıyla medyayı takip
etmede artış olduğu, diğer amaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların bulunmadığı,

•

Haberler ve tartışma programlarının takibinde darbe girişimi sonrasında anlamlı bir artış olduğu,
ancak, çocuk, kadın ve tanıtım / reklam programlarının takibinde anlamlı bir düşüş olduğu,

•

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası itibariyle, öğrencilerin medya türlerine olan güven
düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı,

•

Habercilik ilkelerine uyma, toplumsal değerleri yansıtma, güncellik, medyadaki içeriklerin açık ve
anlaşılır olması, içeriklerin izleyici/dinleyici/okuyucu istek ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile ilgili
unsurların darbe girişimi sonrasında daha önemli görüldüğü,

•

Geleneksel ve yeni medyaya olan güvenin darbe girişimi öncesinde ve sonrasında aynı olduğu,
farklılaşmadığı, ancak, geleneksel medyaya olan güvenin hem darbe girişimi öncesinde hem de
sonrasında yeni medyaya kıyasla daha yüksek olduğu,

•

Darbe girişimi sonrasında internette yalan haberlerin olmasına olan inancın arttığı, haberin güncel
olması ile ilgili inancın düştüğü, ulaşılabilir olmasına yönelik inancın arttığı, yorum yapılabilir
olmanın düştüğü ve özgür olmasına inancın arttığı tespit edilmiştir.

Çalışma 15 Temmuz darbe girişiminin medyaya güvene etkilerini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Gelecekte yapılacak olan benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapılması bakımından fayda
sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonraki araştırmacılara, farklı üniversitelerde ya da kamuoyuna daha
geniş bir örneklemde saha çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Böylece 15 Temmuz darbe girişiminin
etkileri daha iyi anlaşılabilir.
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U.S. PERCEPTION IN THE NEWSPAPERS UNDER THE
PERIOD OF VISA CRISIS
VİZE KRİZİ DÖNEMİNDE GAZETELERDEKİ ABD ALGISI
Zeynep Gazali Demirtaş (Süleyman Demirel University)
Rukiye Çelik (Süleyman Demirel University)

Abstract
Relationship of U.S. and Turkey who are NATO member, traditional allied and strategic partner has strained with many crisis
in 2017. Arresting of Metin Topuz, an officer of the Consulate General of Istanbul in October 2017, caused the visa crisis
between the two countries. U.S. and Turkey to suspend the visa application mutually is considered one of the biggest crises in
recent years between the two countries. Purpose of this study is to reveal the U.S. perception and perspective of news are related
with crisis in Turkey newspapers. In this context, first page news abaout crisis (from 10 October 2017 is the beggining of crisis,
10 during days) in 28 national newspapers published in Turkey will be examined by discourse analysis. In the study it was
determined that the first ten days of the crisis was on the agenda. Therefore, the news that was included in the analysis was
created from newspaper news in this period.
Keywords: Turkey-USA relationship, discourse analysis.

Giriş

1

949 Kuzey Atlantik Anlaşmasından (NATO) bu yana Amerika’nın Türkiye ile geliştirdiği güvenlik
ortaklığı, her iki tarafın da önem verdiği stratejik bir birliktelik olmuştur. Ancak zamanla Büyük Orta
Doğu’daki yeni trendler, Türkiye’nin güvenlik politikaları ve Türk toplumunun çıkarları bu ortaklığın
temelini aşındırmaya başlamıştır (Larrabee, 2008). Özellikle son yıllarda Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında
karşı karşıya kaldığı tehlikeye karşı NATO’dan aradığı desteği bulamaması ve İttifak’tan güvence alamaması
ilişkileri yıpratmıştır (Kanat vd., 2017: 10). Ek olarak Trump yönetimindeki ABD’nin NATO’ya karşı
belirgin olmayan duruşu da, İttifak’taki ortağının güvenliğini önemseyen bir ABD kimliğini muallakta
bırakmıştır.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonra dalgalı bir görüntü arz eden Türkiye-ABD ilişkileri, Körfez krizleri ve
İran-Irak savaşı ile daha belirgin hale gelmiştir. Soğuk savaş sonrası yaşanan bu önemli gelişmeler; iki ülkenin
güvenliği için birbirine ihtiyaç duyduğu gerçeğini sağlamlaştırmıştır. Ancak politika ve uygulamalarda farklılık
yaşanması Türkiye ve ABD’nin ilişkilerini zora sokmuştur.
Soğuk Savaş sonrası, Sovyet Rusya’nın ortadan kalkan tehdidi, Türkiyenin jeopolitik önemini azaltmamış olsa
da ABD NATO kapsamında Türkiye’nin güvenliğine ilişkin adımlara isteksiz olduğunu ima etmiştir (Yılmaz,
2015; Barkey, 2003: 90).
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Körfez krizi sonrası 1990’lı dönemlerde Türkiye-ABD ilişkileri, güvenlik ve savunma unsurları üzerinde
yoğunlaşmaya devam etmiş ancak bunun yanı sıra komşuluk ilişkileri, insan hakları, demokrasi ve ekonomi
gibi konular da ilişkinin çerçevesini belirleyen faktörler olmaya başlamıştır. Özellikle Kürt sorunu;
Ermenistan, Yunanistan, Irak, İran ve insan hakları ihlalleri gibi konuların ABD tarafından sürekli gündeme
getirilmesi iki ülke arasındaki ilişkileri tehdit eder olmuştur.
1990’lı yıllarda TSK’nın Güneydoğu bölgesinde gerçekleştiridiği askeri operasyonlar, insan hakları ihlalleri
bağlamında çokça eleştirilmiş (Robins, 2003; Athanassopoulou, 2001) ABD’nin Türkiye’ye yapacağı askeri
yardımın kısıtlanmasına ilişkin karara sebep olmuştur. 2003 yılındaki Irak Savaşında yakınlaşan iki ülke 11
Eylül saldırısında da birbirine ihtiyaç duyan iki ülke profili çizmeye devam etmiştir (Dedeoğlu, 2011).
2013 Haziranın yaşanan Gezi Parkı eylemlerinden sonra tekrar kötüleşmeye devam eden Türkiye-ABD
ilişkileri; 15 Temmuz Darbe girişimindeki ABD’nin kayıtsız duruşu bu durumu iyiden iyiye kötüleştirmiştir.
2013 Mısır Darbesi ve ardından gelen Kobani krizi ile oldukça gerilen ilişkiler, ABD’nin YPG’ye verdiği
destek ile güven açısından çıkmaza girmiştir (Kanat vd., 2017: 9).
Temmuz Darbe girişiminden sorumlu olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD Başkonsolosluğu’nda çalışan
Mehmet Topuz, vize krizinin başlangıcı olmuştur. Darbe girişiminden hemen sonra iadesi istenen FETÖ
lideri Gülen’in ABD tarafından iade edilmemesinin yanı sıra, Topuz’un örgütle ilişkisinin tespit edilmesi ve
bu gerekçeyle tutuklanması ABD’nin vizeleri askıya almasına neden olmuştur. Mütekabiliyet esasına göre
hareket eden Türkiye’nin de vizeleri askıya alması iki ülkenin diplomatik bir krize girmesine neden olmuştur.
Bu çalışmada söz konusu krizin gazetedeki temsili incelenmiş ve süreç boyunca gazetelerdeki ABD algısına
ilişkin argümanlar toplanmıştır.

Metodoloji
Amaç
Bu çalışmanın amacı, ABD ile vize krizi döneminde, Türkiye’deki gazetelerin ilişkili haberlerindeki ABD
algısını ve ABD’ye bakış açısını ortaya koymaktır.

Problem Cümlesi
Çalışmanın problem cümlesini “ABD ile vize krizi sırasında Türkiye’deki gazetelerin ABD’ye bakış açısı
nasıldır*” sorusu oluşturmaktadır.

Evren ve Örneklem
Çalışmada Türkiye’de ulusal yayın yapan 28 gazetenin, vize krizi başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2017
tarihinden itibaren 10 gün boyunca birinci sayfalarında yer alan vize krizi haberleri evren olarak belirlenmiş ve
örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışmada söz konusu krizin gündemde olduğu zaman aralığının ilk on gün
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla analize dâhil edilen haberler bu zaman aralığındaki gazete haberlerinden
oluşturulmuştur.
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Analiz Yöntemi
Çalışmanın analiz yöntemi van Dijk’ın geliştirdiği söylem çözümlemesi olarak belirlenmiştir. Yazılı basın
haberlerine yönelik geliştirilen bu yöntem, bir haberi makro ve mikro yapı olmak üzere iki açıdan inceler.
Haberin mikro yapısında dikkat edilmesi gereken unsurlar; sözcük seçimleri, cümle yapıları, cümleler arasında
kurgulanan neden-sonuç ilişkisini ve haberin retoriğidir. Makro yapıda ise; haber başlıkları, alt başlıklar,
etiketler, spotlar, ardalan bilgisi, bağlam bilgisi, sonuçlar ve haber kaynakları incelenen unsurlardır. Makro
yapıda haber, içinde doğduğu bağlamda ve ardalan bilgisi dâhilinde yorumlanır (Van Dijk, 1985; Van Dijk,
1988; Van Dijk, 2008).

Haber Metinlerinde ABD Algısı
Öncelikle incelenen haber metinlerinin söylemsel pratiklerinlerinde bir gruplaşma olduğunu söylemek yerinde
olacaktır. Haberler; olumsuz ABD algısı, Stratejik Ortaklık Algısı, Olumsuz Dış Politika ve Krizin Ekonomik
Boyutu ana temaları altında gruplaşmışlardır. Tablo 1’de incelenen gazetelerde tespit edilen kelime ve kelime
grupları gösterilmiştir.
Olumsuz ABD Algısına ilişkin haberlerde; genellikle ABD’nin FETÖ ile ilişkisine, PKK-PYD ile ilişkisine,
ABD’nin yalancı, hain, düşman ve şantajcı oluşuna, ABD ile Türkiye’nin müttefiklik ilişkisinin tehlikeye
girdiğine ve bunun sorumlusunun ABD ve Trump oluşuna, Türkiye’nin artık pısırık bir ülke olmadığına ve
ABD’ye muhtaç olmadığına, kaşı tepki olarak İncirlik Üssünün kapatılması gerektiğine ve krizin çözümü için
yapılan toplantıda ABD’nin Türkiye’yi tehdit ettiğine değinilmiştir. Bu ana temayı kullanan gazeteler ise;
Sabah, Star, Akşam, Takvim, Vakit, Türkiye, Anayurt, Yeni Birlik, Ortadoğu, Diriliş Postası, Güneş, Vatan,
Habertürk, Hürriyet, Yeniçağ, Korkusuz, Milat, Yurt, Posta, Milli Gazete, Milliyet, Sözcü ve Yeni Mesaj’dır.
Söz konusu gazetelerin kriz boyunca yaptıkları toplam 220 haber; büyük çoğunlukla ABD’nin terörle, FETÖ
ve darbelerle ilişkisi bağlamında ele alınmıştır.
Söz konusu gazetelerin haber metinlerinde genellikle kurallı ve pasif cümlelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Siyasilerin krize ilişkin yaptıkları açıklamaların alıntılandığı haberlerde aktif cümle yapıları da kullanılmıştır.
Haber metinlerindeki sözcük seçimlerine bakıldığında karşımıza; FETÖ, ajan, sızmak, darbe, PKK, PYD,
YPG, silah, tehdit, muhtaç olmamak, terör, terörist, DAEŞ ve suç kelimeleri göze çarpmaktadır. Haberlerin
başlıklarına bakıldığında ise çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz hakkındaki
söylemlerinden alımlama yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla haber başlıkları da çoğunlukla kurallı ve aktif
cümlelerden oluşmaktadır. Ek olarak siyasilerin krize ilişkin söylemlerine ve uzmanların görüşlerine atıfta
bulunarak haberlerin retoriği kurgulanmaya çalışmıştır.
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Çarpıcı görüntü
Gelip geçici
Bir taşla birkaç kuş
Bomba
Karar
Orantısız
Dönülmek
Yangına körükle gitmek
Mesaj
Uyarmak
İflas etmek
İstihbarat
Brifing
İmha etmek
Kumpas
Rehin almak
Cuvallamak
FETÖ
Rüşvet
Karakutu
Elebaşı
Ceza
Saklamak
Eşkiya
Soruşturma
Karşılık vermek
Karşılıklı
Demokrasi Havarisi
Müsaade etmemek
Darbe
Plan
Sırtından hançerlenmek
Sır
Soru işaretleri
Bağrına saplamak
Hançer
İcazet
CIA
İstihbarat
Uzaklaştırmak
Müsaade etmemek
Kabul etmemek
Fail
Kapı kapamak
Canbaz

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
38
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
2
10
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
2
15
15
1
1

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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109
110
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112
113
114
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116
117
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Kelimeler ve kelime
grupları
Sorun
Rekabet
Temsilci
Ajan
Sızmak
Yalanlamak
Karalama
Pısırık
Güçlü
Boyunduruk altına almak
Özlemek
Bir şeyler dönmek
Güçlenmek
Hazmetmek
Hesaplaşma
El Pençe Divan Durmak
Vizesi dolmak
Kuşatılma
Vahim
Aciz
Gururlu
Dik
Vizyoner
İddialı
Yalancı
Beklenmedik
Yaptırım
Perde arkası
Günah çıkarma
Gerçek yüz
Hata
Ortaya Çıkmak
Terör
Çanak tutmak
Hamisi
Laf canbazı
Kollamak
Kol kanat germek
Ekonomi
Arkasında olmak
İlişki
Mihrak
Dünyayı dar etmek
Alçak
Ambargo

Sayılar
(Frekans

Sıra No

1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
18
11
9
1
2
1
16
1
9
9
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
15
2
2
1
67
1
1
1
2
1
1
1

Sıra No

Eli olmak
Casus
Derdest etmek
Teşebbüs
Rezalet
İttifak
Yangın
Alt üst olmak
Piyasa
Alet etmek
Dizayn etmek
Tasarlamak
Kabile
Mütekabiliyet
Esas
Sıcak saatler
Aynen
Cevap vermek
Hukuk devleti
İade
Muhtaç olmamak
Rest
Rekor
Savaş
İdlib
Şart
Hayır
Reddetmek
Şok
Şaşırmak
Geri Adım
Geri göndermek
Aklı Selim
Sert
Rahatsız
Onurlu
Sergilemek
Kriz
Tutuklama
Kukla
Sayemizde
Aba altından sopa göstermek
Şov
Harekete geçmek
İmza atmak

Kelimeler ve kelime
grupları

Sayılar
(Frekans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Kelimeler ve kelime grupları

Sayılar
(Frekans

Sıra No

Tablo1: Vize Krizi Sırasında Çıkan Gazete Haberlerinde ABD Algısına İlişkin Kelimeler

2
1
3
25
10
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
7
1
5
1
1
1
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1
5
31
1
1
1
1
1
3
1
9
1
1
1
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Olumsuz ABD algısı içeren haber metinlerinin makro yapıları incelendiğinde; “Türkiye Kabile Devleti Değil
Hukuk Devletidir”, “Türkiye’nin Vize Resti ABD’yi Şok Etti”, “Elçilikteki İkinci FETÖ’cüyü İstedik”,
“Sorunun Faili ABD’nin Kendisidir”, “Pısırık Türkiye’yi Özlüyorlar”, “ABD Sözcüsü Yalancının Şahı”, “Batı
Küçülüyor Gelecek Türkiye’de”, “FETÖ’cüler Vizede Sınır Tanımamışlar”, “Beyfendilerden İzin Mi
Alacağız”, “Elçiye Kaldıysanız Yazıklar Olsun”, “Silahlar Türkiye’ye Dönecek”, “Darbelerin Üssü ABD”,
“Şantajı Bırak Ajanlara Bak”, “ABD PKK’yı Ordu Gibi Donattı”, “Krizin Sebebi Obama Ve Artığı Bass”,
“Suçüstü Paniği”, “DAEŞ’ı Yönlendiririz İması Var”, “Tam Zamanı İncirlik Kapatılsın”, “ABD’li savcıyla
Görüşen Amirler Evrakları Kaçırdı” ve “Hasım Müttefik” gibi sürmanşetler kullanıldığı görülmüştür. Bu
başlıkların altında ABD’nin 15 Temmuz Darbe Girişiminin arkasındaki fail olduğundan, PKK-PYD-YPG
gibi örgütleri destekleyip silahlandırdığından, ABD Büyükelçisi John Bass’ın FETÖ’cü bir ajan olduğundan,
ABD’nin DAEŞ ile Türkiye’yi tehdit ettiğinden, onurlu bir duruş sergileyerek İncirlik Üssünün kapatılması
gerektiğinden, ABD’nin müttefikten ziyade bir düşman olduğundan ve Türkiye’nin artık eski pısırık Türkiye
olmadığından bahsedilmiştir. Haberin başlığıyla alakalı olarak bir görselin mutlaka kullanıldığı gözlenmiştir.
Haber metinlerindeki vurgu çoğunlukla olumsuz bir sözcük kullanıldığı ve bu sözcüğün ABD hakkında
olumsuz algıya yol açabileceği söylenebilir. Zira haber metinlerinde vurgulanan düşman, ajan, terör destekçisi,
darbelerin üssü, FETÖ’cü, yalancı gibi sözcükler Türkiye-ABD müttefik ilişkisinin çok uzağında kalmaktadır.
Metinlerde özellikle FETÖ, terör, darbe gibi kelimeler kullanılarak okuyucuların milliyetçi duygularının
hedef alındığı söylenebilir. ABD’nin PKK-PYD-YPG gibi terör unsurlarına destek olduğu konusu her ne
karar yeni bir konu olmasa da vize krizi sırasında hakkında çokça bahsedilen konulardan olmuştur. Ayrıca 15
Temmuz Darbe Girişiminden sonra iadesi istenen Fethullah Gülen’in ABD tarafından iade edilmemesi de
haber metinlerinin çoğunun ardalanını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Eski Başbakanlardan Bülent
Ecevit’in Bill Clinton’la çekilen fotoğrafına atıfta bulunarak Türkiye’nin eskisi gibi pısırık, izin alan, ABD’yi
abi gibi gören zayıf bir ülke olmadığının altı çizilmiştir. Buna ilişkin haberlerde söz konusu fotoğrafın yol
açtığı olumsuz Türkiye imajı bağlamında bugünkü Türkiye’nin güçlü, onurlu, gerektiğinde rest çeken ve had
bildiren bir ülke olduğu da vurgulanmıştır. Dolayısıyla siyasi bağlamda eski Türkiye ve yeni Türkiye
karşılaştırması yapıldığını söyleyebiliriz.
Stratejik Ortaklık Algısına ilişkin haberlerde; genellikle krizin çözümü için sağduyulu ve aklıselim
davranılması gerektiği, ortaklığın devamı için krizin çözümüne yönelik beklenti duyulduğu, krizin kompleks
bir mesele olmadığı kolay çözülebileceği ve dolayısıyla krizin fazla abartılmaması gerektiği, iki ülkenin de
birbirine ihtiyacının olduğu ve ABD-Türkiye arasındaki bu yüksek gerilimin düşürülmesi gerektiğine
değinilmiştir. Bu ana temayı kullanan gazeteler ise; Anayurt, Habertürk, Milli Gazete, Milliyet, Türkiye,
Vatan, Yeni Mesaj ve Yeni Asya’dır. Söz konusu gazetelerin kriz boyunca yaptıkları toplam 87 haber; büyük
çoğunlukla iki ülkenin de stratejik müttefik olduğu ve sağduyu ile hareket edilmesi gerektiği etrafında
kurgulanmıştır.
Söz konusu gazetelerin haber metinlerinde genellikle kurallı ve pasif cümlelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Siyasilerin krize ilişkin yaptıkları açıklamaların alıntılandığı haberlerde aktif cümle yapılarının da kullanıldığı
görülmüştür. Haber metinlerindeki sözcük seçimlerine bakıldığında karşımıza; karşılıklı ihtiyaç, müttefik, iş
birliği, stratejik ortak, sağduyu, aklıselim, çözüm ve temas gibi sözcüklerin tercih edildiği görülmektedir.
Haberlerin başlıklarına bakıldığında ise çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz
hakkındaki söylemlerinden alımlama yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla haber başlıkları da çoğunlukla
kurallı ve aktif cümlelerden oluşmaktadır. Ek olarak siyasilerin krize ilişkin söylemlerine ve uzmanların
görüşlerine atıfta bulunarak haberlerin retoriği kurgulanmaya çalışmıştır.
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Strateejik ortaklığa vurgu yapan haber metinlerinin makro yapıları incelendiğinde; “Dış Politikada Düğüm”,
“Hani Hiç Olmadığınız Kadar Yakındınız”, “Herkesin Birbirine İhtiyacı Var”, “Tansiyon Düşecek”, “Diyalog
Sürecek”, “Vize Krizi Sonrası İlk Temas”, “İlişkiler Normale Dönsün”, “İlk Adımlar” gibi sürmanşetler
kullanıldığı görülmüştür. Bu başlıkların altında kriz sonrası ilk adımların atıldığı, krizin çözümü için
sağduyulu davranmanın gerekliliği, iki ülkenin de birbirine ihtiyaç duyduğu, ortaklığın stratejik boyutta
olduğu için diyaloğun süreceği ve krizle çıkan tansiyonun düşmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca söz konusu
sürmanşetlerin altında ilişkilerin normalleşmesi gerektiği, krizin bir günde halledilebilecek bir mesele olduğu
ve vize kararının üzüntü verici olduğu gibi alt başlıklar kullanıldığı tespit edilmiştir. Haberde kullanılan görsel
genellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtar veren bir edayla işaret parmağını kaldırdığı,
İbrahim Kalın’ın ve sağduyuyu elden bırakmayacaklarını ifade eden Binali Yıldırım’ın fotoğrafı olmuştur.
Haber metinlerindeki vurgu çoğunlukla iki ülkenin stratejik müttefik olması, dolayısıyla bu krizin üstesinden
gelinmesi ve bu süreçte sağduyu ve aklıselim ile davranılması gerektiği konularına yapılmıştır. Bu anlamda
olumsuz ABD algısı grubundaki haber metinlerinden farklı olarak bu gruptaki haberler olumsuzluktan ziyade
iki ülkenin ortaklığını önemsemiş ve bu ittifakın tekrar sağlanmasını temenni eden bir üslup ile
kurgulanmıştır. Yaşanan gerilimden dolayı ülkede çıkan tansiyonun muhtemel etkilerinden hareketle daha
rasyonel metinler yazıldığı görülmektedir. Siyasi, ekonomik ve politik bağlamda iki ülkenin ortaklığının
önemine vurgu yapılmıştır.
Olumsuz Dış Politika grubundaki haberlerde; genellikle Türkiye’nin basiretsiz bir dış politika izlediğine,
krizin çıkmaza girdiğine ancak iyi olasılıkla vize krizi aşılsa dahi yeni krizlerin kapıda olduğuna ilişkin ihtimale
ve ABD ile Türkiye’nin müttefiklik ilişkisinin tehlikeye girdiğine değinilmiştir. Bu ana temayı kullanan
gazeteler ise; Habertürk, Cumhuriyet ve Evrensel’dir. Söz konusu gazetelerin kriz boyunca yaptıkları toplam
32 haber; büyük çoğunlukla kriz sürecinde olumsuz bir dış politika izlediğimize değinmiştir.
Söz konusu gazetelerin haber metinlerinde genellikle kurallı ve pasif cümlelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Haber metinlerindeki sözcük seçimlerine bakıldığında karşımıza; alt üst olmak, maceracı dış politika, sıcak
saatler, yangına körükle gitmek, çuvallamak, vahim, iflas etmek, fitilini ateşlemek, sert tavır, gerilim,
basiretsiz, ayar vermek ve kafa tutmak gibi kelime ya da kelime gruplarının kullanıldığını görmekteyiz.
Haberlerin başlıklarına bakıldığında ise çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz
hakkındaki söylemlerine atıfta bulunarak eleştiri yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla haber başlıkları da
çoğunlukla kurallı ve aktif cümlelerden oluşmaktadır. Ek olarak siyasilerin krize ilişkin söylemlerine ve
uzmanların görüşlerine atıfta bulunarak haberlerin retoriği kurgulanmaya çalışmıştır.
Olumsuz Dış Politika grubundaki haber metinlerinin makro yapıları incelendiğinde kullanılan
sürmanşetlerin; “Hiç bu kadar uzak olmadılar”, “Ortaklığın Sonu Geldi”, “Ecevit’e saldırarak Savundu”, “Sen
Neyin Milliyetçisisin”, “ABD Yumuşamıyor”, “Masadan Krize Çözüm Çıkmadı”, “Vize Krizi Çıkmaza
Girdi”, “Neticesi Ağır Olur”, “Fatura Yine Halka”, “Vize Krizi Çözülse De Yeni Krizler Yolda” ve “Soğuk
Savaş” oldukları görülmüştür. Maceracı Dış Politika, Kıbrıs Krizinden Bu Yana, Karardan Vazgeçelim,
Uzmanlardan Çağrı: Soğukkanlı Olun, ABD İle Konuşacak Bir Şeyimiz Yok, İnceleme Başlatılabilir, Krizi
Derinleştirecek Bir Göz Altı Kararı Daha, Dolar Uçtu Borsa Düştü, Türkiye Bataklığa Girmemeli, Bir Gece
Ansızın Gelebiliriz Derken Bir Gün Ansızın Vize Yasağı Geldi, Fatura İşçiye Çıkıyor, İlişkiler Artık Dikiş
Tutmuyor gibi alt başlıklar kullanılarak olumsuz dış politika eleştirilmiştir. Söz konusu sürmanşet ve alt
başlıklarda müttefik olan iki ülkenin oratklığının sonuna gelindiği, krizin çözümüne ilişkin hiçbir şey
yapılmadığı, krizin çıkmaza girdiği, bunun sonucunda kötüleşen ekonominin halka zarar vereceği ve yeni
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krizlerin baş göstereceği endişesi dile getirilmiştir. Türkiye’nin maceracı bir şekilde yürüttüğü dış politikada
çuvalladığı, bunun Türkiye’yi bataklığa sürükleyeceği ve ilişkilerin düzelemediğinden bahsedilmiştir. Haber
metinlerinde adı geçen siyasilerin bir fotoğrafı ile haberin desteklendiği görülmektedir. Özellikle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini alıntılayan haber metinlerinde Cumhurbaşkanı’nın işaret
parmağını kaldırdığı fotoğraf kullanılmıştır. Bu fotoğraf ile yanlış dış politikaya gönderme yapılmaktadır.
Haber metinlerinde çoğunlukla maceracı bir dış politika izlendiği, sağduyulu davranılmadığı, dolayısıyla
ABD’nin yumuşamadığı, ABD ile olan ilişkilerimizin bir daha düzelmeyeceği ve bunun olumsuz sonuçlar
doğuracağına vurgu yapıldığını görmekteyiz. Yanlış dış politikaya ilişkin hamlelerin soğuk savaş etkisi
yarattığı, Bir Gece Ansızın Gelebiliriz tehdidinin buna bir örnek olduğu ve dolayısıyla AKP hükumetinin dış
politikada çuvalladığının altı çizilmiştir. Özellikle siyasi bağlamda Türkiye’nin hatalı olduğu vurgulanmıştır.
Krizin Ekonomik Boyutuna ilişkin haberlerde; genellikle doların yükselişinden ve krizin mali yükünden
bahsedilmiştir. Bu ana temayı kullanan gazetelerin Posta, Sözcü ve Yurt olduğu görülmüştür. Söz konusu
gazetelerin kriz boyunca yaptıkları toplam 33 haber; büyük çoğunlukla kriz sürecinin ekonomiye olan etkisine
değinmiştir.
Söz konusu gazetelerin haber metinlerinde genellikle kurallı ve pasif cümlelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Haber metinlerindeki sözcük seçimlerine bakıldığında karşımıza; ekonomi, dolar zirvede, krizin yükü,
borsanın düşüşü, krizin ekonomik maliyeti gibi kelime ya da kelime gruplarının kullanıldığını görmekteyiz.
Haberlerin başlıklarına bakıldığında ise çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz
hakkındaki söylemlerinin alıntılandığı görülmektedir. Dolayısıyla haber başlıkları da çoğunlukla kurallı ve
aktif cümlelerden oluşmaktadır. Ek olarak siyasilerin krize ilişkin söylemlerine ve uzmanların görüşlerine atıfta
bulunarak haberlerin retoriği kurgulanmaya çalışmıştır.
Krizin Ekonomik Boyutu grubundaki haber metinlerinin makro yapıları incelendiğinde kullanılan
sürmanşetlerin; “Sıcak Soğuk Savaş”, “Vize Krizi 63 Milyara Patladı” ve “ABD’yle Krizin Yükü 63 Milyar
Lira” oldukları görülmüştür. İki Ülke De Kapıları Kapattı, Dolar Zirvede, Türkiye’den Net Mesaj, gibi alt
başlıklar kullanılarak krizin ekonomik boyutuna dikkat çekilmiştir. Bu haber metinlerinde krizin Türkiye’ye
maliyetinden bahsedilmiştir.
Sonuç
Çalışma kapsamında incelenen haber metinlerinde olumsuz bir ABD algısı oluşturacak kelime ya da kelime
gruplarının çoğunlukla kullanıldığı; nispeten daha olmak kaydıyla iki ülkenin ortaklığının büyük öneme sahip
olduğuna ilişkin cümlelerin bulunduğu görülmüştür. Olumsuz ABD algısına yol açacak haber metinlerinde
özellikle ABD ile FETÖ ilişkisi kurulmuş ve bu ilişki 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra iadesi istenen
Fethullah Gülen’in ABD tarafından iade edilmemesi ile desteklenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle
ABD’nin darbelerin arkasındaki isim olduğuna ilişkin yargıda bulunulmuştur. Ayrıca ABD ve terör ilişkisi de
çokça kurulan bir ilişki olmuştur. Bu yargı da ABD’nin PKK-PYD-YPG gibi terör unsurlarına destek
olduğuna ilişkin cümlelerle desteklenmiştir. Bu gibi haber metinlerinde kullanılan terör, FETÖ, PKK, PYD,
YPG, DAEŞ ve terörist gibi milli duygulara doğrudan hitap eden kelimeler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Bill Clinton’la çekilen fotoğrafı üzerinden AKP hükumeti Türkiye’sinin
artık boyun eğmeyen, güçlü ve hegomonik tavırlara tepki veren bir ülke olduğu vurgulanmıştır. Her ne kadar
bu tarz haberler çoğunlukta olsa da bu tür haberleri ya da söylemleri eleştiren haberlerin olduğu da
gözlenmiştir. Özellikle muhalif kimlikteki gazetelerde Türkiye’nin dış politikası eleştirilmiş ve krizin
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ekonomik boyutuna değinilerek bunun sorumlusu olarak AKP hükumeti gösterilmiştir. Zıtlık gösteren bu
haberlerin yanı sıra krizin çözümü için sağduyu çağrısında bulunan ve nispeten rasyonel davranan gazeteler de
olmuştur. Bu gazeteler ise krize bağlı olarak ülkede yaşanan gerilimin düşmesi gerektiği ve bunun için
siyasilerin aklıselim davranması gerektiğine dikkat çekmiştir.
Vize krizi kapsamında yapılan haberlerin tümüne bakıldığında; neredeyse tüm gazetelerin olumsuz bir ABD
algısına sahip olduğu, bunun yanı sıra bazılarının hükumetin dış politikasını da eleştirdiği ve sağduyu çağrısı
yaptıkları görülmüştür. Eleştirel haberlerin çoğunun hükumete muhalif gazeteler tarafından yapıldığı
söylenebilir. Ancak olumsuz ABD algısına sahip olan gazetelerin sahiplik durumları ve ideolojik görüşleri
açısından çeşitlilik gösterdiği ortaya çıkan önemli sonuçlardandır. Çalışma kapsamında ele alınan haber
metinlerinin yanı sıra başka çalışmalarda bu haberlere ilişkin yapılan kullanıcı yorumlarının incelenmesi;
halkın kriz sürecinde ABD’ye bakışının değerlendirilmesi açısından değerli olacaktır.
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INFOGRAPHIC NEWS DESIGN AS DATA VISUALIZATION
MODEL: ANALYSIS OF INFOGRAPHIC NEWS DESIGNS
RELATED TO 'OLIVE BRANCH OPERATION'
VERİ GÖRSELLEŞTİRME ÖRNEĞİ OLARAK İNFOGRAFİK
HABER TASARIMI: ‘ZEYTIN DALI HAREKÂTI’NA İLİŞKİN
İNFOGRAFİK HABER TASARIMLARININ İNCELENMESİ
Aslıhan Zinderen (Atatürk University)
Ömer Alanka (Atatürk University)
Ersin Karaman (Atatürk University)

Abstract
Infographic news design, which allows information to be presented in a more self-explanatory and readable manner, is getting a
foreground as a frequently used news narrative structure with technological developments. Infographic news design requires data
visualization knowledge and skills. Principles that are of great importance in the design process, such as learnability, flexibility,
robustness, constitute the basis of human-centered design. Although there are some suggestions for infographic design in the
literature, there are limited studies on the infographic design principles in the context of journalism and media studies. In this
study, non-interactive infographics were evaluated based on the design principles proposed in different disciplines. The designs
that were evaluated consist of infographic news about the 'Olive Branch Operation' initiated by Turkish Armed Forces towards
Afrin located in the north of Syria on January 20, 2018. The 'Olive Branch Operation' news was selected because of the fact
that the news was built on numerical data and has appropriate characteristics for infographic news narrative. Analyzed news has
been determined with the help of objective sampling among the top 20 'Olive Branch Operation' infographic news designs on
Google search engine. This infographic news was evaluated by five experts working in the journalism and media studies. As a
result of the analyzes, it is plausible to conclude that new studies need to be done in order to evaluate infographics in the context
of journalism and media studies. Moreover, the results obtained in this study reveals new research problems related to data
journalism studies in Turkey.
Keywords: Infographics, Data journalism, Data Visualization, Design Principles, Operation of Olive Branch

Alanyazın Taraması

T

ipografik kültürden elektronik kültüre geçişte haber sunum yöntemi ve amaçlarının yeniden
düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kitle iletişim araçlarının yapısı, haber sunum şeklinde köklü
değişimler yaratmıştır. Basılı halde okuyucuya sunulan haberde, yazı ve fotoğraf temelli bir anlatım,
radyo haber metninde işitsel temelli bir anlatım, televizyon haberinde ise görüntüye dayalı bir anlatım ön
plana çıkmıştır. Günümüzde ise haber anlatısı, dijital teknoloji ve bu teknolojiden etkilenen okuyucu talepleri
ekseninde sürekli bir değişim geçirmektedir. Dijital teknolojinin iki temel parametresi olan hıza ve görüntüye
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dayalı anlatım, bu değişimin temel belirleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla haber sunumunda görsel anlatım dili
baskın hale gelirken haber daha öz bir anlatımla sunulmaktadır. Bu durum yeni bir gazetecilik anlayışının
doğmasına imkân tanımakta ve haber sunumunda görsel bilginin tasarımını ön plana çıkarmaktadır.
Dijitalleşme, gazetecilikte bilgisayar teknolojisini ve veri üzerine yapılan çalışmaları önemli hale getirmiştir.
Güncel medya çalışmalarında veri gazeteciliği veya açık kaynak gazeteciliği gibi isimlerle adlandırılan yeni bir
gazetecilik pratiğinden sıklıkla söz edilmektedir. Veri gazeteciliği, iki temel olgu üzerinde temellenmektedir.
Bunlardan birincisi teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak internet ortamında biriken verinin büyük
boyutlara ulaşması, ikincisi ise biriken bu verinin kullanıma açılmasıdır. Açıklık kavramı; verinin kullanılması,
revize edilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ve dağıtılması sürecinde telif hakkının olmaması durumunu
anlatmaktadır (Penalvo, Figuerola ve Merlo, 2010). Bu anlamda veri gazeteciliği, internet teknolojisinde
depolanan binlerce verinin ayıklanarak haber formatına taşınması pratiğini tanımlamaktadır. Bu süreçte veri
gazetecileri, geleneksel haber formatı dışına çıkarak veri görselleştirme yöntemlerine başvurmaktadır.
Dolayısıyla veri gazeteciliği üç temel bileşeni içermektedir (Howard, 2014: 4):
® Toplanan ve onaylanan verilerin işlenmesi,
® istatistiksel verilere başvurma
® ve görselleştirme.
Geniş anlamda, veri gazeteciliği, sayılarla hikâyeler anlatmak ya da verilerden hikâyeler (Şekil 1)bulmaktır.
Veriler, insanların tanıklıklarını, devlet kayıtlarını veya uzmanların görüşlerini içeren her türlü ham gerçekler
olabilmektedir. Pek çok gazeteci, yaptıkları işi veri gazeteciliği olarak tanımlamasalar da haberlerinde veriyi
etkin bir biçimde kullanmaktadır (Howard, 2014:4).
Şekil 1.Veri Gazeteciliği Aşamaları

VE
Rİ

VERİ
İŞLEME

GÖRSELLEŞTİRM
E

HİKÂYELEŞTİR
ME

İnsansıllaştırma (Humanise)

Veri görselleştirmeyi modern gelişmelerin bir sonucu olarak düşünmek oldukça yaygın olsa da sayısal
bilgilerin grafikler yoluyla anlatılmasının kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır. Erken dönem harita çizimleri,
tematik haritacılık, görsel tasvirler, istatistik ve daha pek çok alandaki uygulamalar, veri görselleştirme tarihine
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işaret etmektedir. Diğer taraftan 19. yüzyılda veri görselleştirmenin ticari faaliyetlerin planlanması ve
istatistiksel verilerin sunumu ile yükselişe geçtiği söylenmektedir. Günümüzde ise veri görselleştirmenin ön
plana çıkmasının sebebi; görüntü çizme ve çoğaltma tekniklerinin gelişimi, matematik ve istatistiksel
gelişmeler, veri toplamada ve veri görselleştirmedeki teknolojik gelişmeler olarak görülmektedir (Friendly,
2006:1). Bu bağlamda veri görselleştirme, yeni bir kavram olmamakla birlikte teknolojik gelişmeler
sonucunda üzerinde sıklıkla durulması gereken bir konu haline gelmiştir.
Şekil 2. Tarihsel Süreçte Veri Görselleştirme Örneği;
Napolyon Ordusunun Yürüyüşünün Görsel Temsili (Mazza, 2009:5).

Veri görselleştirme; eğitim, sanat, reklamcılık gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Görselleştirme,
büyük ve karmaşık verileri anlamamızda önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli verileri anlamak için görsel
temsiller kullandığımız birçok alan vardır. Bu, güncel borsa trendlerinden seyahat güzergâhına, hatta çeşitli
coğrafi bölgeler için hava durumu tahminlerine kadar her şeyi içerebilmektedir. Görsel bir temsil çoğu zaman
yazılı metinden daha etkili olmaktadır. Bu sebeple futbol maçlarından elde edilen skorların veya dünyanın
çeşitli ülkelerindeki nüfus değişimine ilişkin verilerin ortaya çıkarılması gibi birçok farklı şekilde
üretilebilecek, hesaplanabilecek veya bulunabilecek verileri görsel olarak temsil etme ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır (Mazza, 2009: 2). Bu bağlamda veri görselleştirme, çok geniş bir uygulama alanını
kapsamaktadır.
Karmaşık ve dağınık bir halde bulunan verilerin bir araya getirilerek tablo veya grafik gibi görseller aracılığıyla
kolay anlaşılır ve yorumlanabilir bir yapıya dönüştürülmesi süreci veri görselleştirme olarak ifade edilmektedir.
Görselleştirmede önemli noktalardan birisi mesajın, alıcının gereksinimlerine hizmet edecek, etkili ve verimli
biçimde iletilmesini sağlamaktır. Diğeri ise alıcının görsel algı yetenekleri aracılığıyla mesajı başarılı bir şekilde
yorumlayabilmesinin önünü açmaktır (Kirk, 2012: 16). Bu sebeple veriler toplandıktan ve işlendikten sonra
insan merkezli bir yaklaşımla ve ilgi çekici bir yapıda sunulmalıdır. Genellikle pek çok konu için yararlı olan
istatistiksel grafiklerin ötesine geçilmeli ve kullanıcılar verilerin kendileriyle ilgili olduğunu, günlük yaşamı
yansıttığını anlamalıdır. Bu açıdan görselleştirilen verilerin sunumu, bir hikâye anlatım süreci olarak
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düşünülebilir. Veriler arasındaki bağlam, ilişki, etkileşim, desenler ve açıklamalar hikâye anlatımına
benzemektedir. Görselleştirme, gerçeklerin sunulması ve aynı zamanda kim, ne, ne zaman, nerede ve niçin
sorularına rakamsal bağlamla cevap verilmesi aşamasıdır (Segaran and Hammerbacher, 2009:7). Bu çerçevede
görselleştirme, haberciliğin temel sorularına verilen cevapların öz bir anlatımla ifade edilmesine olanak
tanımaktadır.
Tüm görselleştirme çalışmalarında yazı, şekil, işaret, diyagram, piktogram, renk, illüstrasyon, fotoğraf, grafik,
bilgi haritaları ve interaktif uygulamalar gibi temel görselleştirme tekniklerinden en az birine ya da bir kaçına
başvurulmaktadır. Görselleştirilen verilerin sunulmasında ise sıklıkla infografik tasarımdan yararlanılmaktadır.
İnfografik sözcüğü, enformasyon (information) ve grafik (graphics) kelimelerinin birlikteliğinden oluşmakta
ve terim olarak bilgi grafiği olarak kullanılmaktadır. Yakın bir zamana kadar infografikler basitçe verilerin
görsel bir temsili olarak tanımlanmakta ve daha çok gazete ve dergiler için tasarlanan grafikleri anlatmak için
kullanılmaktaydı. Günümüzde ise infografik kelimesinin kullanımı, veri görselleştirmelerini, illüstrasyonları,
metinleri ve görüntüleri bir araya getirerek eksiksiz bir hikâyeyi anlatan, daha geniş bir grafik tasarımı
anlamına gelen yeni bir tanımı içerecek şekilde genişletilmiştir (Krum, 2013: 9).
Tasarımcılar için altı farklı infografik formatından söz edilebilmektedir. Bunlar; statik infografik, zooming
(yakınlaştırma-uzaklaştırma) infografik, clickable (tıklanabilir) infografik, animasyonlu infografik, video
infografik ve interaktif infografiklerdir. Diğer yandan tüm infografik tasarımlarda üç temel amaç ön
plandadır; bilgilendirmek, eğlendirmek ve ikna etmek (Krum, 2013: 10,37). İnfografik tasarımda görüntüler,
kelimeler ve sayıların birleşimi kullanılmakta, hem sözel hem de görsel olan melez bir yapı oluşturulmaktadır.
Dolayısıyla infografik tasarım, iletişimin etkililiğini artırmak için büyük fırsatlar sunmaktadır (Rajamanickam,
2005). Bu tasarımlarla, sayfalarca bilgi kısa ve etkili bir şekilde anlatılmaktadır.
İnfografik tasarım, bir hikâye anlatma sürecine benzemekte ve bu sebeple giriş, gelişme ve sonuç
bölümlerinden oluşmaktadır (Krum, 2013: 32). Tasarımda hikâye anlatım biçimine bağlı kalmak tasarımının
etkililiği ve bilginin doğru aktarılabilmesi açısından önemlidir. Rajamanickam (2005) infografik tasarımın
genel çerçevesini çizerken veri türünün ne olduğu (tarihsel, sayısal, vb.), tasarımda hangi araçlara
başvurulacağı (diyagram, harita, vb.) ve hangi infografik formatının kullanılacağı (statik infografik, interaktif
infografik, vb.) konularının tespitinin başarılı bir infografik için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bununla
birlikte infografik tasarımın nasıl olması gerektiği sorusu önem kazanmaktadır.
İnfografiklere, haberden eğitime pek çok alanda başvurulmakta ve tasarımın nasıl olacağı infografiğin hangi
alanda yapılacağı ile doğrudan bağlantılı olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Özellikle Türkçe alanyazına bakıldığında infografik tasarım ve veri görselleştirme üzerine yapılan çalışmaların
daha çok eğitime yönelik olduğu görülmektedir. Örneğin; Yıldırım vd. (2014), Yüksel vd. (2016) ve Yakar’ın
(2015) yaptığı çalışmalar görselleştirme ve eğitim üzerine odaklanmaktadır. Diğer taraftan yabancı
alanyazında veri görselleştirme ve infografik tasarım üzerine yapılan çalışmalar oldukça fazladır. Ancak bu
çalışmalarda infografik haber tasarımına yönelik hazırlanmış ilkelere rastlanmamıştır. Bununla birlikte bu
çalışmalar daha çok kavramsal tanımlamaları, görselleştirme araçları ve görselleştirme teknikleri ile infografik
haberin kullanıcı temelli değerlendirilmesi, haber sitelerinin infografik haber tasarımına ne kadar yer verdiği
ve alanın uzmanlarıyla yapılan görüşmeleri içermektedir.
Çeşitli alanlara özgü olarak geliştirilen farklı tasarım prensipleri, infografik tasarım açısından merkezi bir rol
oynamaktadır. Örneğin bir arayüzün tasarlanmasında görsel temsiller; işlevsellik, etkililik, verimlilik,
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kullanılabilirlik ve faydalılık kriterleri ekseninde değerlendirilmektedir (Mazza, 2009: 127). Ayrıca
öğrenilebilirlik, esneklik, gürbüzlük gibi tasarımda büyük önem taşıyan ilkeler, insan merkezli bir tasarımın
temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede söz edilen ilkeler başarılı bir infografiğin nasıl olması gerektiği
konusunda da işlevsel olabilmektedir. Diğer taraftan iyi bir infografik tasarım için Gestalt kuramının dikkate
alınması oldukça önemlidir. Bir tasarımcı için Gestalt kuramını bilmek hedef kitlenin algısına göre tasarım
yapabilmek için önemli bilgiler sunmaktadır. Alman ve Avusturyalı psikologların 1900’lü yıllarda geliştirdiği
psikolojik bir terim olan Gestalt; hafıza, öğrenme, hatırlama, problem çözme ve algılama konularında
yenilikler getirmiştir. Gestalt kuramı, insanın görsel olanı nasıl algıladığı ve nasıl düzenlediği üzerine
eğilmektedir (Uçar, 2017:65). Görsel bilginin algılanması ve sınıflandırılmasında Gestalt kuramının iki temel
prensibi ön plana çıkmaktadır. Bunlar (Uçar, 2017:65):
® Görsel bir temsilin parçaları farklı şekillerde algılanabilir.
® Görsel bir temsilin bütünü, parçalarının toplamından farklı ve daha kapsamlıdır.
Rajamanickam (2005) infografik tasarımda; bilginin organize edilmesi, görsel temsilin oluşturulması,
bağlamın kurulması, basitleştirme, fazlalıkları hesaba katma, nedenleri ve etkileri gösterme, karşılaştırma ve
zıtlıkları ortaya koyma, boyutu hesaplama ve birleştirme olmak üzere dokuz temel stratejiden söz etmektedir.
Gestalt kuramı ve Rajamanickam’ın dokuz temel stratejisinin yanı sıra temel tasarım ilkeleri infografik
oluşturma sürecinde dikkate alınması gereken kurallar arasında yer almaktadır. Görsel tasarım ögeleri ve
görsel tasarım ilkeleri, görselleştirmenin temel parametresini oluşturmaktadır. Görsel tasarımın temel öğeleri;
nokta, çizgi, doku, renk, ton, valör, şekil, biçim/form ve espas (boşluk) olarak sıralanabilmektedir. Görsel
tasarım ilkelerini ise ritim, hareket, denge, vurgu, zıtlık, armoni, bütünlük, oran ve çeşitlilik oluşturmaktadır
(Özsoy ve Ayaydın, 2016). Bu ilkeler, tasarım sürecini kolaylaştırmakta ve tasarımın daha anlaşılır, ilgi çekici
ve estetik olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu ilkeler, başarılı bir tasarım için oldukça önemlidir.
Görsel temsillerden yararlanan sistemlerin değerlendirilmesi, tıpkı insanlarla doğrudan etkileşime giren diğer
sistemler gibi, son derece karmaşık bir süreçtir. Özellikle, belirli bir görselleştirme türünün etkinliğini ve
kullanışlılığını objektif bir şekilde değerlendiren bir model oluşturmak oldukça zordur. Aynı görsel sunumun
önüne yerleştirilen iki kullanıcı tamamen farklı ve karşıt yargıları ifade edebilir (Mazza, 2009:127). Bu
nedenle eğitim, sağlık, ulaşım ya da habercilik gibi birbirinden farklı alanlarda, her bir alana özgü infografik
tasarım prensiplerinin oluşturulması zor bir süreçtir. Bununla birlikte başarılı bir infografik tasarım için
infografiğin kullanıldığı alana yönelik ilkelerin ortaya konulması zor olsa da bir zorunluluktur.
Bu çalışmada, infografik haber tasarımındaki sorunların ortaya konulması ve gelecekte yapılacak infografik
haber tasarımları için öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma, veri gazeteciliği
aşamalarından biri olan veri görselleştirme sürecine ilişkin çalışmaların eksikliğini ortaya koyması ve infografik
haber tasarımına ilişkin öneriler sunması açısından önemlidir.

Yöntem
Araştırmanın yöntemini göstergebilimsel analiz oluşturmaktadır. Göstergebilim, göstergeleri ve onların işleyiş
biçimlerini araştırmaktadır (Fiske, 2015: 122). Araştırmanın evrenini oluşturan infografik haber tasarımları
arasından örneklem çerçevesinde seçilen haberler, Peirce’ün göstergebilimsel yönteminden yararlanılarak
incelenmektedir. Peirce’ün göstergebilimsel yönteminde yorumlayan (interpretant) kavramı oldukça
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önemlidir. Çoğu gösterge kuramında yorumlayan pasif bir konumda ele alınmıştır. Bununla birlikte Peirce,
yorumlayanın kendisinin bir gösterge olduğunun altını çizmiş ve yorumlayanı aktif bir konuma
yerleştirmiştir. Bu durum anlamlandırma aşamasını etkilemekte ve anlam, bir akış süreci olarak ifade
bulmaktadır (Özmakas, 2009). Bu çerçevede Peirce’ün göstergebilimsel yönteminde gösterge, nesne ve
yorumlayıcı olmak üzere üç anlam katmanı ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışma kapsamında farklı disiplinlerde önerilmiş tasarım ilkelerinden yola çıkarak statik infografiklerin
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Değerlendirilen tasarımlar, 20 Ocak 2018’de Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye’nin Kuzeyinde bulunan Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ ile ilgili infografik
haberlerden oluşmaktadır. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ haberlerinin seçilmesinde, haberin sayısal veriler üzerinden
kurulması ve infografik haber anlatı yapısına uygun karakteristiğe sahip olması etkili olmuştur. Analiz edilen
haberler, Google arama motorunda ilk 20’de yer alan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ infografik haber tasarımları
arasından amaçlı/yargısal örneklem yardımıyla belirlenmiştir. Haberler gazetecilik ve medya alanında çalışan
beş uzman tarafından değerlendirilmiştir.
Alanyazında infografik haber tasarımlarına ilişkin ilkelere dair net bir çerçeve çizilmemiştir. Bu açıdan çalışma
kapsamında analiz edilecek infografikler, genel tasarım ilkeleri ve burada sözü edilen farklı alanlardaki tasarım
kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda analiz, tasarım ilkeleri ve infografik tasarımda önemli
olan öğeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Uçar’ın (2017) çalışmasında önerilen ilkeler
analiz için esas alınmaktadır. Bu ilkeler:
Bütünlük, Ritim ve Uyum: Gestalt kuramı temel alınarak bakıldığında zihin bir düzen aramaktadır. Bu
açıdan, tasarımda mesajın doğru bir şekilde iletilebilmesi için kullanılan öğelerin bütünlük içerisinde olması
gerekir. Ayrıca bütünlük kendi içinde bir ritim ve uyum oluşturmaktadır. Bu da mesajın etkili bir şekilde
iletilmesini sağlamaktadır.
Denge ve Görsel Hiyerarşi: Tasarımda denge ve hiyerarşinin sağlanmasında renk, yazı, fotoğraf, illüstrasyon
gibi öğelerin ve sayfa boşluğunun etkili bir şekilde kullanımı önem kazanmaktadır. Bununla birlikte denge
eşitlik olarak düşünülmemelidir. Bu noktada simetrik ve asimetrik tasarımlardan söz edilebilir. Asimetrik
denge kullanımı sayfaya hareketlilik katacağı için en fazla tercih edilen yöntemdir.
Vurgu, Çekicilik ve Zıtlık: İnfografik tasarımın amaçlarından biri mesajın dikkat çekici olmasını sağlamaktır.
Bu sebeple vurgunun nerede olması gerektiği ve tasarımın nasıl çekici kılınacağı soruları önemlidir. Bu sebeple
tasarımdaki vurgu, zıtlık ve çekicilik için renk, şekil, yazı, fotoğraf gibi tasarım öğeleri ile sayfadaki beyaz alan
ve arka plan kullanımının doğru olması gerekmektedir.
Tüm bu tasarım ilkeleri ile birlikte, görselleştirilen verilerin infografik tasarım olarak sunulmasında
başvurulan tasarım öğelerinin, nasıl kullanıldığının tartışamaya açılması analiz için gerekli görülmektedir. Bu
anlamda Ambrose ve Harris, (2013: 55, 117) çalışmasında bir tasarımda renk ve yazı kullanımının dikkat
çekicilik açısından doğru uygulanmasına yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. Smiciklas, (2012: 165) ise
infografik tasarımında fotoğraf, diyagram, tablo gibi destekleyici öğelerin dikkate alınması gerektiğini ifade
etmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında infografik analiz süreci için “Renk ve Yazı” ile “Tasarımı
Destekleyici Diğer Öğeler” de esas alınan ilkeler arasına dâhil edilmiştir.
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Renk ve Yazı: Renk ve yazı tasarımın en önemli öğeleridir. Renk ve yazı dengeli ve uyumlu kullanılmalıdır.
Tasarımın ilgi çekici olması için aşırı renk kullanımından ve okunması güç yazı sitilinden kaçınılmalıdır.
Tasarımda kolay anlaşılır bir yazı sitili seçilmeli ve renk seçiminde dikkatli olunmalıdır. Ayrıca infografik
tasarımda yazı ve görsel öğe kullanımı dengeli olmalıdır (Ambrose ve Harris, 2013: 55, 117).
Tasarımı Destekleyici Diğer Öğeler: İnfografik tasarımda illüstrasyon, fotoğraf, diyagram, tablo, grafik,
piktogram, harita, vb. öğeler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu öğelerin doğru ve etkili kullanımı başarılı bir
infografik tasarımı için dikkate alınması gereken konulardan biridir (Smiciklas, 2012: 165).

Analiz
Çalışma kapsamında seçilen sekiz infografik haber tasarımı, belirlenen tasarım ilkeleri ve öğeleri
doğrultusunda analiz edilmiştir (Tablo 1, Tablo2, Tablo 3 ve Tablo 4). İnfografik haberler ile ilgili analizler
uzmanlardan gelen değerlendirmeler doğrultusunda özetlenmiştir.
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Tablo 1. İnfografik Haber Analizi

Bütünlük, Ritim
ve Uyum:
Denge ve Görsel
Hiyerarşi:

Vurgu, Çekicilik
ve Zıtlık:

Renk ve Yazı

Tasarımı
Destekleyici
Diğer Öğeler:
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https://aa.com.tr/tr/info/infografik/8636
Analiz edilen infografik haber tasarımında kullanılan
görsel öğeler ve metin arasında bütünlük, uyum ve
ritim söz konusudur.
Tasarımda sayfa dengeli bir şekilde kullanılmıştır.
Asimetrik dengenin ön planda olması sayfaya
hareketlilik katmıştır. İnfografikte görsel hiyerarşi
vardır.
İnfografikte vurgu rakamsal değerler üzerindedir.
Tasarımda zıtlık, renk kullanımı ve ülke bayrakları ile
sağlanmıştır. İnfografikte kullanılan renkler ve metin
düzeni çekici bir tasarım oluşturmakta yetersiz
kalmıştır.
Tasarımda renkler mat olarak kullanılmaktadır. Bu
durum tasarımı daha ciddi fakat sıkıcı göstermektedir.
Harita üzerinde kullanılan renkler bölgede hâkim olan
güçleri ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Zemin
gri tonlar üzerine kurulduğu için harita dikkat
çekmektedir. İnfografikte kullanılan yazı sitili sadedir.
Yazı puntosu ve metnin sayfaya yerleştirilme düzeni
geleneksel haber formatını çağrıştırmakta ve bu durum
tasarımın etkililiğini azaltmaktadır.
Haberde şekil, sembol ve harita kullanılmıştır.
Tasarımda tablo, grafik ve fotoğraf gibi anlatımı
destekleyici öğelerden yararlanılmamıştır.

https://aa.com.tr/tr/info/infografik/8624
İnfografik tasarımda bütünlük, uyum ve ritim vardır.
İnfografikte statik bir denge söz konusudur. Tasarımda yer
alan harita sayfaya hareket katmakta yetersiz kalmıştır.
Tasarımda görsel hiyerarşi sağlanmıştır.
Tasarımda vurgu ülkeler üzerinden kurulmuştur.
İnfografikte zıtlık, renkler ve ülke bayrakları ekseninde
oluşturulmuştur. Renk kullanımı ve statik sayfa tasarımı
sebebiyle tasarım çekicilikten uzaktır.
Sayfada kullanılan renkler dikkat çekici değildir. Lacivert
zemin ve üzerinde kullanılan renkler mat olarak tercih
edilmiştir. Renk kontrastlığı doğru kullanılmamıştır. Bu
sebeple renkler birbirini boğmuştur. Tasarımda kullanılan
yazı sitili sade ve anlaşılırdır. Yazının beyaz olarak tercih
edilmesi tasarım açısından doğrudur. Metnin sayfaya
yerleştirilmesi geleneksel haber anlayışını çağrıştırmaktadır.
Bununla birlikte metinlerin öz ifadesi mesajın kolay
iletilmesini sağlamaktadır.
İnfografikte, tasarımı destekleyici öğelerden harita, sembol ve
şekil kullanılmıştır. Tasarımda kullanılan harita arka planda
kalmıştır. Bu anlamda infografik, tasarımı destekleyici öğeler
açısından zayıf kalmıştır.
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Tablo 2. İnfografik Haber Analizi

Bütünlük,
Ritim ve
Uyum:
Denge ve
Görsel
Hiyerarşi:

Vurgu,
Çekicilik ve
Zıtlık:
Renk ve Yazı

Tasarımı
Destekleyici
Diğer Öğeler:

http://www.suriyegundemi.com/2018/03/26/zeytin-daliharekati-raporu/
İnfografikte kullanılan görseller arasında bir bütünlük
sağlanmakta fakat metnin sayfanın sonunda tasarımdan
bağımsızmış gibi durması sayfa bütünlüğünü, uyum ve
ritmi sekteye uğratmaktadır.
İnfografikte kullanılan görsel öğeler, dikey bir birliktelik
oluştururken, sayfa sonunda yer alan metnin yatay olarak
yerleştirilmesi tasarımdaki dengeyi bozmaktadır. Görsel
öğeler arasındaki hiyerarşik düzen uygun olsa da haber
açısından önemli olan diğer bilgilerin sayfa sonunda ve
özensizce verilmesi infografik haber anlatısı açısından
uygun değildir.
Haberde vurgu ve zıtlığın, rakamsal değerler ve görsel
öğeler aracılığıyla anlatılması tasarıma çekicilik
katmaktadır.
Tasarımda, kullanılan renkler arasında bir uyum söz
konusudur. Renk kontrastlığı doğru kullanılmıştır.
Tasarımda kullanılan yazı sitili kolay okunabilir ve sadedir.
Diğer taraftan infografiğin sonunda yer alan haber
metninin puntosu ve satır aralığı insan merkezli bir
tasarım anlayışının dışında kalmaktadır.

İnfografikte tasarımı destekleyici öğelerden şekil ve
piktogram kullanılmıştır. Piktogram kullanımı bilgilerin
dikkat çekici olmasını sağlamaktadır.

http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1807446zeytin-dali-harekatinda-son-durum
İnfografik tasarımda bütünlük, uyum ve ritim söz konusu
değildir. Sayfada kullanılan görsel öğeler ve yazılar düzensiz
bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu da tasarımın dağınık ve
bütünlükten yoksun görünmesine sebep olmuştur.
Sayfada asimetrik bir denge söz konusudur. Bu durum
sayfaya hareketlilik katmaktadır. Fakat görsel öğelerin
düzensiz bir şekilde kullanılması dengeyi ve görsel hiyerarşiyi
bozmakta, bilgilerin arka planda kalmasına sebep olmaktadır.

Haberde fazlasıyla kullanılan görsel öğeler ve renkler
vurgunun ve zıtlığın nerede olduğunun anlaşılmasını
zorlaştırmakta ve tasarımın çekici olmasına engel olmaktadır.
İnfografik haberde kullanılan renkler, Anadolu Ajansı’nın
bölgedeki güçleri vurgulamak için kullandığı renklerle
aynıdır. Bu anlamda bölge temsilinde kullanılan renklerde
bir standartlaşma olduğu görülmektedir. Tasarımda daha çok
sıcak ve parlak renkler kullanılmıştır. Renk kontrastlığı
doğru değildir. Diğer taraftan fazla renk kullanımı
anlaşılırlığı bozmaktadır. Kullanılan yazı sitili tasarım için
uygundur. Yazı rengi ve puntonun birbirinden farklı ve bir
düzeni takip etmeyen kullanımı tasarımın anlaşılır olmasını
engellemektedir.
Tasarımı destekleyici öğelerden biri olan illüstrasyonun
infografikte yoğun olarak kullanılması anlaşılırlığı
engellemektedir. İnfografikte, illüstrasyonun yanı sıra harita,
simge ve şekil de kullanılmıştır.
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Tablo 3. İnfografik Haber Analizi

https://www.yenisafak.com/gundem/tsknin-gelecek-vizyonu-zeytin-dalinda-gizli-3179529

Bütünlük,
Ritim ve
Uyum:

https://www.stratejikortak.com/2018/03/zeytin-dali-harekati-saha-verileri.html
Tasarımda bütünlük, ritim ve uyum vardır. Haber sade bir Tasarımda bütünlük söz konusuyken, renk seçiminden
anlatımla sunulmuştur.
dolayı ritim ve uyumdan söz edilememektedir.

Denge ve
Görsel
Hiyerarşi:

Görseller sayfaya asimetrik olarak yerleştirilmiştir.
Dolayısıyla tasarımda hareketlilik söz konusudur. Görsel
hiyerarşi rakamsal sıralama ile kurulmuştur.

Vurgu,
Çekicilik ve
Zıtlık:
Renk ve Yazı

Haber vurgusu, orta kısımda kalan daire üzerindedir.
Görsel öğeler arasındaki renk geçişleri tasarımı çekici
kılmaktadır. Zıtlık renklerle sağlanmıştır.
Tasarımın zemininde, askerlerin ve Türk bayrağının yer
aldığı bir fotoğraf kullanılmıştır. Zeminde yer alan renk
beyaz olduğu için şekilde kullanılan renklerin koyu olarak
tercih edilmesi uygun olmuştur. Bununla birlikte sıcak
renklerin tercih edilmesi tasarımın donukluğunu ortadan
kaldırmak için uygun olabilirdi. Yazı sitili sade ve kolay
anlaşılırdır.
İnfografik tasarımda fotoğraf ve diyagram kullanılmıştır.
Fotoğraf zemin olarak kullanıldığı için ön planda değildir.
Diyagram konuyu anlatmak için yeterlidir.

Tasarımı
Destekleyici
Diğer Öğeler:
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Tasarımda kullanılan metin kutuları sayfaya dengeli bir
şekilde yerleştirilmiştir. Sayfada statik bir denge söz konusu
olduğu için tasarım sıkıcı ve durağandır. Diğer taraftan sayfa
üzerinde kullanılan şablonlar boş alan bırakmamakta bu
durum ise tasarımın yorucu olmasına neden olmaktadır.
Tasarımda görsel hiyerarşi tarihler üzerinden kurulmaktadır.
İnfografik haber tasarımında vurgu süreç üzerinedir. Tasarım
genel olarak çekicilikten uzaktır. Zıtlık renk seçimleri
üzerinden sağlanmaya çalışılmış ancak başarısız olunmuştur.
Sayfada mat renkler kullanılmıştır. Tasarımda renk
kontrastlığı yoktur. Kullanılan renkler birbiriyle uyumlu
değildir. Zemindeki fotoğrafın karartılarak kullanılması ve
karanlık zeminin üzerindeki şablonların siyah olması tasarımı
boğucu hale getirmiştir. Tasarımdaki yazılar farklı renklerde
kullanılmasına rağmen odak noktası oluşturamamaktadır.
Yazı sitili sade ve anlaşılırdır.
Sayfada grafik, illüstrasyon, piktogram gibi tasarımı
destekleyici öğelerden yararlanılmamıştır. Tasarımda net
olmayan bir fotoğraf ve metin kutusu kullanılmıştır.
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Tablo 4. İnfografik Haber Analizi

Bütünlük,
Ritim ve
Uyum:
Denge ve
Görsel
Hiyerarşi:
Vurgu,
Çekicilik ve
Zıtlık:
Renk ve Yazı:

Tasarımı
Destekleyici
Diğer Öğeler:

https://diplomatikstrateji.com/zeytin-dali-harekati/zeytindali-harekati-76-gun-afrin-sun-durum-haritasi/
İnfografikte öğeler arasındaki uzaklık nedeni ile bütünlük,
uyum ve ritimden söz edilememektedir.
Tasarımda, sayfa dengeli bir şekilde kullanılamamıştır.
Sayfanın sağ üst ve sağ ortasındaki boş alan oldukça
fazladır. Bu sebeple sağ alt köşeye sıkıştırılmış gibi duran
haritanın kullanımı doğru değildir. Tasarımda görsel
hiyerarşiye uyulmamıştır.
Sayfada vurgu, üst köşede yer alan site adı ve logosu ile sağ
alt köşede yer alan haritadadır. Bu sebeple haberin bir
parçası olmayan site adının tasarımda dikkat çekici bir
şekilde yer alması bir tasarım hatasıdır. Kullanılan renkler
tasarımdaki zıtlığı oluşturmaktadır.
Harita üzerinde kullanılan renklerin, bölge güçlerinin
temsilinde kullanımı, diğer tasarımlarda da görüldüğü gibi
standartlaşmıştır. Tasarımda renk kullanımı site logosu ve
harita üzerinde yoğunlaşmıştır. Odak noktası olması
gereken haber metni bu nedenle arka planda kalmıştır.
Yazı sitili sadedir. Metnin sayfaya yerleştirilme şekli
infografiği tasarım amaçlarından uzaklaştırmaktadır.
Tasarımı destekleyici öğelerden yalnızca fotoğraf ve harita
kullanılmıştır. Bununla birlikte her iki öğede sayfada
doğru kullanılmadığı için tasarımın etkili olmasını
sağlamamıştır.

https://tr.sputniknews.com/infografik/20180222103236517
4-tsk-zeytin-dali-ypg-pyd-oso-afrin/
İnfografik haber tasarımında, sayfa üç farklı parçaya
bölünmüş gibi görünmektedir. Bu açıdan, tasarımda
bütünlük, uyum ve ritim yoktur.
Tasarımda kısmen asimetrik bir denge tercih edilmiş ve
sayfada küçük bir hareketlilik yaratılmıştır. Görsel hiyerarşi
sayfa kullanımında görülmektedir.
Tasarımın vurgusu harita üzerindedir. Sayfada zıtlık renkler
üzerinden oluşturulmuştur. Tasarım, kullandığı renk ve
öğelerle dikkat çekici olmayı başaramamıştır.
Harita üzerinde kullanılan renkler diğer tasarımlarda
kullanılan standart renklerden farklıdır. Tasarımda ağırlıklı
olarak mor renk kullanılmıştır. Arka plan rengi gri ve
beyazdır. ‘Rakamlarla harekat’ adlı başlık altındaki
piktogramlar, mor zemin üzerinde beyaz temsiller olarak
sunulmuş fakat tasarımın genel zemini beyaz olduğu için ilgi
çekici hale getirilememiştir. Yazı sitili sadedir. Tasarımda
metin kullanımı orantılıdır.
Tasarımda harita, piktogram ve şekil öğeleri kullanılmıştır.
Harita öğesinin kullanımı haber metnini geri plana
itmektedir.
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Sonuç ve Tartışma
Veri gazeteciliğinin son aşaması olan verinin hikâyeleştirilmesi sürecini merkeze alan bu çalışmada, infografik
haber tasarımları, farklı disiplinlerde önerilmiş tasarım ilke ve öğelerinden yola çıkarak göstergebilimsel
yöntemle analiz etmiştir. Analizlerde, tasarımların çoğunda veri görselleştirmenin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilemediği ve bu nedenle de infografik haber tasarımını destekleyici öğelerin (grafik, tablo, harita,
vb.) tasarımda yer almadığı, yer verilen öğelerin ise yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte veri
görselleştirmedeki yetersizlik haberin hikâyeleştirilmesi sürecini de sekteye uğratmıştır. Dolayısıyla analiz
edilen haberlerin, büyük oranda burada yapılan infografik tanımının dışında kaldığı söylenebilmektedir.
Analiz edilen infografiklerin; bütünlük, ritim ve uyum ile denge ve görsel hiyerarşi açısından görece uygun
olduğu fakat vurgu, çekicilik ve zıtlık açısından zayıf kaldığı ifade edilebilmektedir. Tasarımda vurgu ve zıtlık
genel olarak renkler ve rakamsal değerler üzerinden kurulmakla birlikte haber metininde odaklanılması
gereken yerlerin genellikle belirsiz olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan analiz edilen infografiklerin
çoğunda renk kullanımının hatalı olduğu görülmektedir. Tercih edilen renklerin ya hepsinin mat ya da
hepsinin parlak tercih edilmesi, kullanılan renklerin birbiriyle uyumsuzluğu ve renklerin öğeler arasındaki
bütünlüğü engelleyici kullanımı başarılı bir tasarım açısından oldukça sorunludur. Ayrıca haber metninin
sayfaya yerleştirilmesi konusunda (haber metninin sayfanın sağına ya da sonuna sıkıştırılması gibi) bazı
sorunlar tespit edilmiştir. Alan yazına dayalı olarak belirlenen ilkelerin net bir sınırının olmaması, analiz
aşamasını zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede haber metninin sayfaya nasıl yerleştirilmesi gerektiği ile ilgili net
tasarım ilkelerinin ortaya konulması gerekliliği doğmaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde infografik haberlerin ilgi çekici olmaktan uzak olduğu görülmektedir.
Tasarımların ilgi çekici olmamasında; tasarımı destekleyici öğelere yeterince başvurulmaması, renk kullanımı
konusundaki hatalar, haber metninin sayfaya yerleştirilmesindeki hatalar, sayfada daha çok statik bir dengenin
söz konusu olması, tasarımda kullanılan görsellerin sayfaya doğru yerleştirilememesi, zemin-desen ilişkisinin
doğru kurulamaması gibi sorunlar ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede analizlerde yararlanılan temel tasarım
ilke ve öğelerinin infografik haber tasarımı için yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla alanın
uzmanları tarafından infografik haber tasarımına ilişkin prensiplerin ortaya konulması başarılı bir tasarım için
oldukça önemlidir.
Araştırmanın alanyazın taraması yapılırken veri görselleştirme ve infografik tasarım arasındaki ayrımın
birbirine karıştırıldığı görülmüştür. Bu anlamda metinde, veri görselleştirme ve verinin hikâyeleştirilmesi
arasındaki farka dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan, veri görselleştirmenin infografik tasarımı
destekleyici bir aşama olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan alanyazın taramasıyla veri
gazeteciliği, veri görselleştirme ve infografik tasarım alanında yapılan Türkçe çalışmaların sınırlı olduğu
saptanmıştır. Bu nedenle çalışmanın Türkçe alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma,
Türkiye’deki veri gazeteciliğine yönelik sorunları ve uygulama alanındaki eksikleri ortaya koymaktadır.
Çalışma ile birlikte veri gazeteciliğinin nihai aşaması olan haberin hikâyeleştirilmesi sürecinde insan merkezli
bir tasarım oluşturabilmek için, alana özgü temel tasarım prensiplerinin ortaya konulması gerekliliği ortaya
çıkarılmıştır.
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9
OBSERVING OF BODY CONTROL WITH ADVERTISING
IN HEALTH AND POWER FRAMEWORK
SAĞLIK VE İKTİDAR ÇERÇEVESİNDE BEDEN
DENETİMİNİN REKLAMLAR İLE İNCELENMESİ
Rukiye Çelik (Süleyman Demirel University)
Dolunay Özlem Kilit (Süleyman Demirel Üniversity)

Abstract
Problem of Study: Controlling and guarding of body has carried out with religious, political and ideological mechanisms many
times. But in modern time body has considered as a project must be reconstruct and for this aim medical discourse has used. Aim
of Study: Purpose of the study is to identify the presence of elements of body control in health-related advertisements. Method: For
this purpose, television advertisements with health content is on the air were selected by purposeful sampling method and were
analyzed by semiology. Three different advertisements with health content were included in the study to examine the controlling
elements of children, men and women bodies. Results: According to the results of the study, it was determined that medical
discourse was used in the television advertisements sampled and framingelements were used on the bodies of the actors in the
advertisements.
Keywords: Bio-power, body control, medical discourse.

Sağlık ve Hastalık Kavramlarının Tarihsel Gelişimi

İ

nsanlık tarihinin başlangıcından bu yana hastalık ve sağlık kavramlarına yüklenen anlamlar ve
yorumlamalar nedeniyle söz konusu kavramların toplumdan topluma, kültürden kültüre ve zamandan
zamana değiştiği görülmektedir. Tıp biliminin ve hastalığın kavramsal çerçevesi, insanlık tarihinin
gelişmesiyle bağıntılı olarak biyolojik ve kültürel evrim süreci yaşamıştır (Magner, 1992, s.1). Prehistorik
dönemlerdeki tıp anlayışına dair kaynakların oldukça kısıtlı olmasıyla birlikte; insanlık tarihinin başladığı
günden yaşadığımız ana kadar insanlar, hastalık ve sağlık kavramlarına farklı anlamlar yüklemiş ve bu
kavramlar büyük değişimler geçirerek günümüz literatüründeki yerini almıştır.
İlk çağlardan itibaren, sağlık sorunları yaşayan insanlar bu sorunlarla baş etmek için öncelikli olarak
kendilerini tanıma yoluna gitmişlerdir. Hayatları süresince yinelenen kesik, yara, kanama gibi olaylar ve bu
çerçevede edinilen bilgiler, insanın sağlığa ilişkin tutumlarının da değişim gösterdiğini gözler önüne
sermektedir (Ceylan, 2012: 9). Tarih öncesi toplumlardaki hastalık ve sağlık kavramları, dini inanış ve
kültürel öğeler çerçevesinde şekillenmiştir (Çelik ve Erdem, 2016, s.63).
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Hipokrates tıbbi bilgiyi gözlem ve tecrübelere dayalı olarak sistematik bir şekilde ilerleyen bir sanat dalı haline
getirmiş ve bu sayede hekimliğin saygınlık kazanmasını sağlamıştır (Bayat, 2010, s.112). Tıbbın bir bilim dalı
olmasına katkı sağlayan Hipokrates, ayrıca hekimlik ahlakının sembolü kabul edilmektedir (Çelik ve Erdem,
2016, s.63).
Rönesans ile birlikte; Batı dünyasının değerler sisteminde, bilimsel bilgiye yönelme üzerine büyük bir değişim
yaşanmıştır. Orta çağ karanlığından sıyrılan Batı Dünyası, modern tıbba geçişin temeli olarak kabul edilen
Rönesans döneminde gözleme dayalı ve laboratuvar ortamında yapılan deneylerle bilimsel yöntemlerin
kullanılması üzerinde önemle durmuştur (Ersoy, 1998, s.21).

Sağlık Kavramı ve Anlamsal Olarak Geçirdiği Değişim
Bütün uygarlıkların sağlıklarını korumak adına ilk çağlardan bugüne sağlığa farklı anlamlar yükledikleri
söylenebilir. MÖ 9. yüzyılda Çinlilerin, hekimlere hasta iken değil, sağlıklı oldukları zaman ücret ödemeleri
sağlığa yüklenen anlamlara örnek olarak gösterebilir (MEB Yayınları, 2008, s.5). Bu görüş günümüzde de
insanların hasta olmadan önce yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek adına yapmış olduğu eylemlerle
örtüşmektedir. Başka bir ifade ile sağlığı koruyucu davranışlar ön planda tutulmuştur.
Illich, (1995, s.90) sağlığı; bir uyum sağlama meselesi olarak görmenin yanında; değişimlere adaptasyon
sağlayabilme, büyüme, yaşlanma, hastalanınca iyileşme, acı çekme ve huzurlu bir şekilde ölümü bekleyebilme
yeteneği olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ise sağlık, sadece hastalığın olmayışı
değil; kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Bu açıdan sağlık, bireylerin yalnızca fiziksel
olarak hastalık ya da sakatlık durumu değil, o toplumda var olan bireylerin ekonomik, siyasi ve toplumsal
bakımdan da tam bir refah ve denge halinde bulunmaları durumu olarak tanımlanabilir (Lewis, 2001, s.5960).

Hastalık Kavramı ve Anlamsal Olarak Geçirdiği Değişim
İlkel insanlar, çevrelerinde ve bedenlerinde oluşan değişiklikleri anlama ve yorumlamakta yetersiz kalmış ve
hastalıkların nedenini doğaüstü olaylara bağlamışlardır. Bu inanç, insanları sihir ve büyü gibi tedavi
yöntemlerine yöneltmiştir (Demirhan, 1982, s.9). Örneğin Mısırlılar; tanrılar, cinler veya habis güçlerin
insanı etki altına alarak/içine girerek onu hasta ettiğini ve iyileşebilmek için sihir kullanmak zorunda
olduklarına inanmaktaydı. Hititler ise, hastalıkların tanrılar tarafından ilahi bir yaptırım olduğuna,
hastalıkların kirlenme neticesinde meydana geldiğine ve hastalığın tedavisinin sihir ya da büyüsel yolla
olabileceğine inanmışlardır (Ceran, 2008, s.3-4).
Mezopotamya, Mısır ve Hint tıbbının öne çıktığı, mantık ve ussal bilginin görülmediği, tedavi aracı olarak
büyü ve şeytan çıkarmaktan öteye gitmediği bu dönemde; kültürün dinden ve dine dayalı olarak gelişen büyü
anlayışından etkilendiği görülmektedir (Magner, 1992, s.9).
Bütün bunlardan hareketle; hastalık geçmiş yüzyıllarda, bedene cin ve şeytan girmesi veya saldırması ile
bağdaştırılmıştır. Hastalık anlayışı, insanın hastalığının ve çekmiş olduğu acının varlığını açıklamaya çalışan
bir inançlar sistemine hapsedilmiştir (Turner, 1995: 20). Günümüzde ise hastalığı; Turner (2000, s.22)
bedende oluşan değişikliklerin ortaya çıkması ile fizyolojik işlevlerinin bozulması olarak tanımlarken; Helman
(1981) ve Read (1966) kültürel veya psikolojik olarak kabul görmüş ya da görmemiş organizmanın patolojik
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hali olarak tanımlamıştır. Modern tıbbın anlayışında ise hastalık; bedenin içsel çevresine etki eden
değişikliklere yönelik verilen biyolojik tepkilerdir (Özçelik, 2002, s.26-27).
Görüldüğü üzere sağlık ve hastalık kavramları, her kültürde yerini almış ancak farklı algılanmış kavramlardır.
Bu nedenle bir toplumdaki hastalık algısı ile farklı bir toplumun hastalık algısının aynı olması beklenemez.
Toplumun bir hastalığa ait bakış açısı, değer yargıları vb. etmenler toplumun, kendine münhasır özelliklerini
yansıtır. Bunun içindir ki, kültürlerarası değişkenler göz önünde bulundurulduğunda; hastalık ve sağlık
kavramları göreceli olup kültürden kültüre farklılık gösterir (Kaplan, 2010, s.29). Bütün bunların yanı sıra,
teknolojinin ve bilimin süratle geliştiği ve değişim hızının giderek arttığı dünyamızda, hiç kuşkusuz ki sağlık
alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, önceki dönemlere göre üstünlük sağlamış ve tıbbın modern tıbba
evrilmesine sebebiyet vermiştir.

Geleneksel Tıptan Modern Tıbba Geçiş
En yalın ifade ile geleneksel tıp, toplum içerisindeki bireylerin ilgilendiği ve asgari fikir sahibi olduğu
uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Tarihsel süreçte tedavi yöntemleri değişerek ve gelişerek
aktarılırken (Kaplan, 2010, s.43); kültürel iyileştirilme methodlarının günümüzde uygulandığı görülmektedir
(Kaplan, 2011, s.151).
Rönesans sonrasında toplumun her alanında olduğu gibi sağlık alanında da modernleşme söz konusu
olmuştur. “Rasyonel” düşünce, “bilimsel” bakış, “deneysel” araştırma ve kümülatif birikim modern tıbbın
ilkeleri haline gelmiştir.
20. yüzyılda pozitif bilimlerin bu denli gelişmesi insanların güvenini kazanmasına neden olmuş ve böylece
eski sağaltım yöntemleri gündemden düşmüştür. Bu geçiş sürecinde toplumlar, modern tıptan beklentisini
sınırsız tutarak modern tıbbın her türlü sorunu çözmesini beklemiştir (Altun ve Özden, 2004, s.234).
Nitekim, modern tıp; Özsan (2001, s.77) ’a göre, sağlık ve hastalık, alanında profesyonel örgütleri olan
medikal uzmanları kapsamaktadır.
Modern tıpla birlikte “hastalık” kavramından, “sağlıklı yaşam” kavramına doğru kültürel bir geçişin yaşandığı
gözlenmektedir. Günümüzde sağlık/hastalık kavramları, toplumsal bir sorun olarak değil, bireyin gündelik
yaşam tecrübeleri ve sorumluluğu olarak inşa edilmektedir (Sezgin, 2011, s.20). Bu noktada sağlık ve hastalık
kavramlarının tüm gündelik periyotları içine alacak şekilde olabildiğince geniş tutulduğu söylenilebilir.
Sınırları genişletilen sağlık ve kavramlarının içine güzellik, yaşlanmama, gençlik, formda kalma, adaptasyon
sorunu, ideal bedene ulaşma gibi fenomenlerin dâhil edildiği görülebilir.
1.2. Bedenin Denetiminin Kavramsal Çerçevesi
İnsan bedeni, fiziki yapı ve metafizik boyutun birleşiminden oluşmaktadır. Fiziki yapı, insan bedeninin
görülebilir varlığını oluştururken, ruhsal yapı, insan bedeninin içsel varlığını oluşturur. İnsan bedeni nesneler
dünyasında rengi, şekli ve hacmi ile bulunurken, bilinci ile de nesneler dünyasından ayrılır (Kara, 2011, s.23).
Kartezyen felsefenin ortaya çıkışına kadar olan süreçte; beden kavramı çerçevesinde politik, bilimsel,
hukuksal, ahlaki ve dini düşüncelerin, toplumsal yapıların ve siyasal
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İktidarların, asıl egemen olmak istediklerinin, bedenin metafizik boyutu olan, ruh ve zihniyet olduğu
düşünülmüştür. Fakat tüm bu düşünceler, toplumsal yapılar ve siyasal iktidarlar, insan bedeninin fiziki yapısı
üzerinde denetim sağlamaya çalışmış ve çalışmaktadırlar. Örneğin din, beden aracılığıyla toplum üzerine etki
eder. Dini ibadetlerin temelinde bedenin belli şekillere girmesi veya belli şekillerden kaçınması yer alır
(Okumuş, 2009, s.2).
Günümüz toplumlarında egemen olan kapitalizm ve kapitalist aktörler bedeni bir tüketim alanı olarak
görmektedir. Tüketim maddelerinin, büyük bir kısmı bedene yönelik olup bedenler tarafından
tüketilmektedir. Beden, diğer tüm tüketim nesnelerinin en güzeli, en kıymetlisi ve en eşsizi olarak
tanımlanmıştır. Günümüz kapitalist anlayışında beden tüketimi iki şekilde gerçekleşir: Birincisi sermaye
olarak beden, yani bedenlerin kendisi bir tüketim nesnesi olarak görülmekte; ikincisi bedenlerin kendisi
tüketim nesnesi olarak görülmektedir (Baudrillard, 1970/2004, s.163). Bu bağlamda insanlar; ilaç sanayisinde
denek olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda da kozmetik sanayisinde de bedenlerin pazarlanması uğruna
bireyler evde, okulda, arabada fırsat buldukları her ortamda kozmetik ürünlerini kullanmaktadır. Bedenler;
yeme-içmede, güzellikte, sağlıkta, askeriyede ve yaşamın diğer tüm alanlarında ihtiyaçları olmadıkları halde
tüketim için tüketim yapmaya özendirilerek sömürülmektedir (Okumuş, 2009, s.7-8).
Beden, toplumun farklı aktörleri tarafından insanın etkileşim halinde olduğu tüm alanlarda etki altına
alınmaktadır (Şensoy, 2013, s.1). Buna kısaca beden denetimi denilebilir.

Bedenin Denetimi
Saygılı’ya (2005, s.324) göre Aydınlanmacı düşünce, bedeni Kartezyen düşünce yapısı kuralları çerçevesinde
ele almıştır. Bu doğrultuda beden kavramı Batı düşüncesi ve Aydınlanma ile iki karşıtlık üzerinde işlenmiştir.
Bunlar akıl ve bedendir. Bu karşıtlıklar sonucunda dışlanan ve görmezden gelinen taraf genellikle beden
olmuştur. Beden kavramı üzerinde var olan politika, aklın ilerlemesine rağmen bedenin görmezden
gelinmesini her zaman akıllarda tutmuş; bedenleri bastırma politikaları ile kontrol altına almanın (negatif
iktidar uygulamaları) yanında, birtakım mekanizmalarla bedene ilişkin arzuları ortaya çıkararak (pozitif
iktidar uygulamaları) denetim altına almaya çalışmıştır. Beden politikası; cinsellik, cezalandırma, sağlık,
eğitim, ölüm vs. yaşamın tüm alanlarını kapsamaktadır.
Foucault’un yaptığı çalışmalar sonucunda bedenin öncelikle kilise tarafından denetim altında tutulduğu, daha
sonra ise kapitalizmin ve siyasi kurumların denetimi altına girdiği gözlemlenmektedir. Hristiyanlık, bedenin
varlığını kullanarak bireyleri denetim altında tutarken; aydınlanma dönemi ile birlikte ortaya çıkan iktidarın,
var olan kontrol mekanizmalarını çoğaltıp boyutunu genişletmesi, beden üzerinden siyaset yapma dönemini
başlatmıştır. İktidar biçimleri, bireyler üzerinde çeşitli yöntemlerle disiplin sağlayarak bireylere müdahalede
bulunur. Foucault, iktidarın bireyler üzerinde sağladığı etki yönteminin, baskı ya da zorlama yoluyla
olmadığını, bireylere düşünceleri empoze ederek, beden ve ruhlarına sahip olma yoluyla gerçekleştiğini
söylemiştir (Akgündüz, 2013, s.2-4). Bu konuda empoze edilen kavramlardan biri de cinselliktir.
Foucault’ya (1976/2003) göre cinsellik aydınlanma ve modernizm sonrası daha çok kullanılan bir nesne
haline gelmiştir. Böylece cinsellik bedeni kontrol altında tutmada bir araç olmuştur. Foucault modern
devletin cinsellik düzenini şöyle ifade etmiştir:
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“Son birkaç yüzyılda, belli bir eğilim bizi ne olduğumuz sorusunu cinselliği sormaya itti. Ve bu cinsellik, pek
de doğa-cinsellik (yani canlılar sisteminin bir öğesi, bir biyoloji konusu) değil de tarih-cinsellik, söylemcinsellikti. Kendiliğimizden cinselliğin etkisi altına girdik, ama cinselliğin fiziği’nden çok cinselliğin
mantığı’nın etkisi altına… Bu konuda yanılmamak gerekir: Cinselliği nedensiz, salt bir mekaniğe yaklaştırır
görünen ikili karşıtlıklar(beden-ruh, ten-tin, içgüdü-akıl, dürtü-bilinç) dizisinin arkasında Batı’nın
başardığı şey, onu yalnızca ve daha çok bir rasyonalite alanına bağlaması değildi, zaten eski Yunan’dan beri
böylesi “fetih”lere iyice alışık olduğumuzdan, bunun hiçbir ilginçliği olamazdı; o, bizi -biz, bedenimiz,
ruhumuz, bireyselliğimiz, tarihimiz-neredeyse tamamen bir şehvet düşkünlüğü ve arzu mantığının etkisi
altına soktu”(s.63).
Beden denetimi konusunda toplumsal cinsiyet alnında yapılan düzenlemelerden farklı olarak biyo- iktidardan
bahsetmek gerekir.

Biyo-İktidar
On sekizinci yüzyıldan itibaren bir güç mefhumu olarak kralın bedeninde var olduğuna inanılan iktidar
anlayışı etkisini kaybederek yerini yeni bir yönetim anlayışına bırakmış ve bu gelişme biyo-iktidarın
doğmasına sebep olmuştur. Foucault’ya göre, biyo-iktidarın temelinde denetlenmesi ve düzenlenmesi gerekli
olan bir unsur olarak nüfus ve nüfusu yakından ilgilendiren doğum, ölüm, yaşam süresi, sağlık gibi konular
yer almaktadır. Ayrıca, kapitalist anlayış bedenin, üretim sürecine denetimli olarak girmesini ve ekonomik
süreçlere uygun bir nüfus politikasının şekillenmesini sağlar (Aslantürk, 2016, s.576-577).
Biyo-iktidar, modern toplumlarda yaşamı daha düzenli kılarak yaşanılabilir hale getirmektedir. Fakat diğer bir
taraftan hayata dair bütün kavramları sınıflandırıp, düzenler. İnsanları, oluşan bu düzenin temelleri
çerçevesinde normal-anormal ayrımı yaparak ıslah etmeye çalışır. Bireyler bu söylemler neticesinde kendi
denetimlerini kendilerinin sağladıklarını düşünür. Sonuç olarak iktidarın nüfus üzerindeki bu etkisi görünmez
olarak gerçekleşir ve bedenler bu doğrultuda tahrip edilerek yaşamlarına yön verilmiş olur (Akgündüz, 2013,
s.9).
Foucault’a göre biyo-iktidar, yaşama iki yönden müdahale eder. Bunlardan ilki insan bedenini bir makine
olarak ele almış ve ‘bedeni’ merkeze yerleştirmiştir. ‘İnsan bedeninin ‘anatoma-politikası’ adı verilen bu
disiplinci iktidar biçimi, bedenin terbiye edilmesi, yeteneklerinin arttırılması ve güçlenmesi, itaat etmesi, etkili
ve ekonomik bir takım denetim mekanizmaları ile bütünleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İkincisi ise
biyolojik süreçlerin dayanağı olan bedeni merkeze almıştır. ‘Nüfusun biyopolitikası’ adı verilen bu iktidar
biçiminde, doğum-ölüm oranları, sağlık düzeyleri, yaşam süreleri önem kazanarak bunlara müdahale,
düzenleyici denetim yoluyla gerçekleşmiştir (Foucault, 2003, s.103).

Sağlık ve Bedenin Denetimi İlişkisi
Turner (2007/2011, s.23), sosyologların tıp ve ahlaki düzenlemenin boyutu haline gelen sosyal ilişkilerin
tıbbileştirilmesiyle ilgilenmelerinin asıl nedenini; Foucault’un yaşamın tıp tarafından ele geçirildiği
düşüncesine bağlar ve bu sebeple biyo-iktidar kavramını önemli bulur. Bu düşünce çerçevesinde Turner tıp
bilimini şöyle tanımlar: “Tıp, insanların tıbbi rejimler aracılığıyla ahlaki olarak düzenlendikleri büyük ve
kapsamlı bir sistemin parçasıdır.” Spor, estetik, sağlık, siyaset, diyet gibi birçok alanda beden kavramı ile
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karşılaşılması (Saygılı, 2005, s.336) Turner’in tıp bilimine olan bakış açısının geçerliliğini koruduğunun
göstergesidir.
Gündelik hayatta bireyler, beden sağlığı ile ilgili birçok faktöre dikkat eder. Moda, kozmetik, spor ve diyet
kuralları nesnelleştirmenin ve bedeni aynılaştırmanın birer aracı haline gelmiştir. Fiske’e (1962/2012, s.115)
göre bedenin, güzel-çirkin, sağlıklı-sağlıksız, kaslı-göbekli diye ayrıma tabi tutulmasının nedeni, bedende
doğallık algısı oluşturmaktır. Sağlığın anlamlarının kişisel değil toplumsal; güzelliğin anlamlarının estetik
değil siyasal olduğunu ifade eden Fiske, sağlığın ve güzelliğin aynı ölçüde sosyo-politik olduğunu ve bunun
sonucu olarak toplumsal iktidarı uygulamaya yönelik söylemler olduğunu ifade eder.
Günümüz toplumlarında bedende doğallık algısı oluşturmada kullanılan önemli araçlardan biri de yaşlılık
kavramıdır. Bozok’a göre (2009, s.1197) sağlığın kapsadığı ve denetimin özellikle kullandığı araçlardan biri
olan yaşlanmayı geciktirmeye yönelik kurallar bedensel göstergelerin kontrol altında tutulması üzerine
kuruludur. Tüm bireyleri ilgilendiren bu kadar kapsayıcı bir konuya odaklanmak denetimin etki alanını
fazlasıyla genişletir. Uzmanlar yaşlılıkla ilgili beden üzerinden olumsuz söylemler yoluyla bir yaşlanma portresi
çizer ve sonuç olarak tek tip, rasyonelleştirilmiş bir yaşlılık biçimi ortaya çıkar.
Güzellik, gençlik, yaşlanma, zinde kalma ve normal kabul edilen bedene sahip olma gibi konuların bütünüyle
toplumsal cinsiyeti tanzim etmeye yönelik uygulamalarla ilişkili olduğu söylenebilir. Bu nokta beden
denetiminin cinsiyet temelinde nasıl şekillendiğine değinmek yerinde olacaktır.

Cinsiyet ve Bedenin Denetimi İlişkisi
Bedenler biyolojik gerçekliğin sonucu olarak cinsiyetlere ayrılmıştır. Bedenler toplumsal normlara uyum
sağlarken kadın ve erkek olarak içselleştirdikleri kurallar çerçevesinde hareket eder. Kapitalizm ile birlikte
bireyselliğe olan yönelim arttıkça, insanların cinselliği ve bedenleri iktidarın denetimine girer (Akgül, 2012,
s.81). Tıp bilimi, günümüzde cinsiyet ayrımının en çok yapıldığı alanlardan biri olduğunu söylemek
mümkündür.
Foucault’a göre tıp, kurumsallaşmış denetim araçlarından biridir. Cinselliğin iktidar söylemine alınması
psikiyatri ve psikanaliz kurumlarıyla gerçekleşmiştir. Bu nedenlerden dolayı cinsellik her yerde konuşulabilir
duruma getirilerek, sorgulanması ve kontrol edilmesi sağlanmıştır. Foucault’a göre modern toplumlarda
cinsellikle ilgili dört iktidar ve bilgi mekanizması vardır. Bunlardan ilki kadın bedeninin
histerikleştirilmesidir. İkincisi çocuk cinselliğinin eğitime dâhil edilmesi, üçüncüsü doğurganlık davranışının
toplumsallaştırılması ve son olarak sapkın hazların psikiyatrileştirilmesidir (Akgündüz, 2013, s.7).
Bu çalışmada sağlığın bir iktidar biçimi olarak bedenlerin denetime tabi tutup tutmadığını ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaçla televizyondaki sağlık içerikli reklamların göstergebilimsel analiz yapılarak sağlığın
bir denetim aracı olup olmadığı araştırılacaktır.
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METODOLOJİ
Amaç Ve Önem
Bu çalışma, sağlık içerikli reklamların, bedene müdahalede bulunup bulunmadığını değerlendirmeyi
hedeflemektedir.

Problem Cümlesi
Problemin cümlesini; “sağlık içerikli reklamlarda beden denetime yönelik unsurlar var mıdır?” sorusu
oluşturmaktadır.

Evren Ve Örneklem
Bu amaçla, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen ve yayında olan sağlık içerikli televizyon reklamları,
göstergebilim yöntemi ile analiz edilmiştir. Çocuk, erkek ve kadın bedenlerine ilişkin denetimsel unsurların
incelenebilmesi için yayında olan ve sağlık içeriğine sahip 3 farklı reklam çalışma kapsamına alınmıştır.

Analiz Yöntemi
Çalışma örneklemine alınan reklamlar göstergebilim analizi ile incelenmiştir. Reklamlar anlatı düzeyinde
karşıtlar tablosu, göstergeler, gösterenler ve gösterilenler, düz anlam ve yan anlam boyutları açılarından ele
alınmıştır.

BULGULAR
Supradyn All Day Reklamı
Bayer Türk tarafından verilen ve Kıvanç Baruönü tarafından yönetilen Supradyn All Day reklamı, bir vitamin
takviye ürünü reklamıdır. Reklamın anlatı düzeyinde karşıtlıkları Tablo 1’deki gibidir:
Tablo 1. Supradyn All Day Reklamı Karşıtlık Tablosu
Renkli
Neşeli
Aktif

Renksiz
Ciddi
Durgun

Ana karakterin iş dünyasındaki insanlarına arasına karıştığı reklam ikiye bölünmüş durumda. Yalnızca ana
karakterin renkli olduğu, etraftaki diğer insanların siyah-beyaz olduğu ilk kısımda; Türkiye’de yapılan bir
araştırmanın sonuçları veriliyor ve Türkiye’nin %86’sının daha aktif olmayı dilediği belirtiliyor. Bu istatistikin
ardından ana karakter daha aktif olmaya yönelik bir çözüm sunuyor; Supradyn All Day. Bir bardak suya
atılan bir tablete Supradyn All Day erirken fonda beliren rock sound içerikli müzik ile aktif bir süreç başlıyor.
Tabletin içeriğine dair verilen bilgilerin ardından reklamdaki tüm dünyanın renkli olduğu ikinci kısım
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başlıyor. Bu kısımda insanlar aktif, hayatla barışık, neşeli ve yorgun değil. Ana karakterin seksek oynayarak
bitirildiği reklamda son perde olarak reklamın teması olan “kim tutar seni” ifadesi yer alıyor.
Bayer’in ilk defa lokal olarak hazırladığı reklamdaki göstergeler; aktif ve neşeli bir kadın, yorgun ve koşuşturan
insanlar, IPSOS tarafından yapılan araştırmanın sonucu olan istatistik, ürün, ürünün içeriğindeki vitamin ve
mineral bileşenleri şeklindedir. Tıbbi terimlerin kullanıldığı reklamın gösterilenlerine bakıldığında; çok fazla
aktif olmayı gerektiren bir iş hayatı, dolayısıyla yorgun ve durağan iş dünyası çalışanları, Supradyn All Day
kullandığı için çalışırken aktif, neşeli ve hatta seksek oynayacak kadar enerjsi olan bir kadın görülmektedir.
Çalışma hayatında enerji sağlayan bir gıda takviyesine ihtiyaç duyan insanların renksiz, yorgun ve mutsuz
olarak gösterilen; buna karşın Supradyn All Day kullandığında olabildiğine aktif, enerjisi fazla ve neşeli hale
gelen insanların bulunduğu reklamın düz anlamında bu durum bir istatistik bilgisi ile destekleniyor.
Reklamın inandırıcılığı bu şekilde sağlanırken tüketici konumundaki endişeli izleyiciye bir çözüm sunuluyor.
Çözümü sunan karakter ise oyuncu ve manken olan Burcu Esmersoy. Siyah-beyaz, yorucu, koşuşturmalı iş
dünyasında dahi neşeli, canlı, aktif ve güzel kalabilen bir kadın olarak sunulan Burcu Esmersoy ile reklam; iş
ve gündelik hayatta en çok desteğe ihtiyaç duyan grubun kadınlar olduğunu vurguluyor. İlişkisel bağlamı bu
şekilde kuran reklam, hedef kitlesine Burcu Esmersoy “gibi” olabilmek için çözüm sunuyor. Dolayısıyla
reklamın imaj unsuru bir manken gibi güzel, bakımlı ve fit olan kadın bedenidir. Reklamda kadınlara ve
özellikle iş hayatındaki kadınlara bir manken gibi bakımlı, güzel, fit olmaları, her daim aktif, neşeli ve canlı
olmaları bir norm olarak sunuluyor. Reklamdaki kültürel bağlamda ulaşılmak istenen ve şekillendirilen kadın
bedeni; günümüz güzellik anlayışına da uygun olarak formda, bakımlı, aktif ve enerjik bir denetim aracına
dönüşüyor.

Pharmaton Kapsül Asla Pes Etme Reklamı
Yine bir takviye ürün reklamı olan Pharmaton Kapsül Asla Pes Etme reklamı; gün içerisinde hep enerjik ve
aktif hissedebilmek, yorgunluğun ve halsizliğin önüne geçebilmek, bağışıklığı arttırmak için bir çözüm
sunuyor. Reklam tıbbi söylem ile destekleniyor.
Başarılı olmak ve başarıyı sürdürmeye odaklanan reklamın dilsel metninde; başarılı olmak, her şeyden ilham
almak, yenilenmek, olabileceğinin en iyisi olmak, gün boyu konsantre ve zinde olmak, sürekli kendini aşmak,
hep daha iyi olmak ve hiç durmadan koşmak yer almaktadır. Düz anlamında sürekli yoğun çalışmak ve bu
haldeyken dahi hep daha iyi olmayı barındıran reklamın yan anlamında erkek kimliğini şekillendiren unsurlar
bulunmaktadır.
Reklamda ana karakter olarak seçilen catering şirketi sahibi olan ve televizyonda program yapan Arda
Türkmen’dir. Arda Türkmen mesleği gereği yoğun tempoda çalışan, programlarında yapılan yemekleri
eleştiren tanınır bir kişilik. Arda Türkmen kimliğinde erkeklere “asla pes etme” sloganıyla seslenilen reklamda
erkek bireyin kimliğine dair bir takım müdahalelerde bulunuyor. Reklamda erkeğin; sürekli başarılı olması,
başarısını sürdürmesi, hep yenilenmesi, farklı şeylerden ilham alarak yeni şeyler üretmesi, olabileceğinin en
iyisi olması, rakipleri arasında hep sivrilebilmesi, gün boyu zinde olması, hiç durmadan koşması ve sürekli
kendini aşması buyurulurken erkeğin toplumsal imajının da çerçevesi çizilmiş olmaktadır. Nitekim reklamın
kültürel bağlamında erkek bedenine sahip bir bireyin; her daim güçlü olması, yorulmaması, hep daha iyisi
olması, hep zinde kalması, başarılı olması ve asla pes etmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
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Temizlik Elimde Activex Reklamı
Yönetmenliğini Cemal Alpman’ın yaptığı McCann İstanbul reklam ajansı tarafından çekilen Temizlik Elimde
reklamı bir temizlik ürünü reklamıdır. Reklam bir çocuğun gün içinde bir sürü yere dokunduğu halde
bakterilerden korunabilmesi için önerilen ürün Activex anti-bakteriyel sıvı sabundur.
Çocukların temizliğine odaklanan reklamda sabah uyandığı andan itibaren objelere dokunmaya başlayan
çocuğun, hazırlanıp okul servisinin kapısına, yere düşen kalemini alırken zemine, silgisini bulamayınca
yazdıklarını eliyle silmesine, merdivenin trabzanlarına, futbol oynarken topa, bozuk paraya ve yine evin
kapısına dokunmasına kadar geçen kirlenme süreci çocuğun hiç yerinde durmayan, meraklı ve enerjik kimliği
üzerinden anlatılıyor. Eve girdiğinde henüz bebek olan kardeşine dokunmak üzereyken annesinin reklam
ürününü verip ellerini yıkamaya göndermesi ve temizlikle ilgili kısımlarda baba değil de yalnızca annenin
oluşu, reklamın kadını ev işiyle özdeşleştiren toplumsal cinsiyet stereotiplerini canlı tuttuğunu göstermektedir.
Reklamda ev işiyle meşgul kadın tüketici iken; erkek ürünü tanıtan uzman kimseler şeklinde reklam
söyleminde yer almaktadır. Bu durum erkek ile kadın arasındaki güçle ilişkili hiyerarşiyi tekrar inşa
etmektedir.
Reklamda masumiyet, doğallık, güven, huzur, özgürlük, samimiyet, kıyaslama, futbol topu, zeka, bakteriler ve
ürün gösterenlerinin sağladığı kavramlar olarak beliren gösterilenler R. Barthes'in Anlamlandırma Kuramına
göre düzanlam ve yananlam boyutunda da okunabilmektedir. Tıbbi söylemi kullanan reklam, temizlik
ürününün temizlikte ne kadar iyi olduğunu nicel veriler ile desteklemektedir.
Reklamın yan anlamında çocuğun; mücadeleci oyunlar oynaması ile özgür ruhlu olması, rekabeti sevmesi,
sportif, hareketli, akıllı, huzurlu, başarıya odaklı olması, aile ortamında mutlu ve sağlıklı bir görünüm arz
etmesi salık verilmektedir. Ayrıca çocuğun sosyal çevresinde de ilişkilerinin iyi olması, arkadaşları tarafından
sevilmesi ve saygı görülmesi, neşeli olması da çocuk kimliğine yüklenen kavramlardır.

Sonuç
“Beden denetimi” veya “bedene anlam yükleme çabası” beden konusunu daha da görünür ve tartışılır kılmış;
beden üzerinden gerçekleşen politikalar ise bedenin kullanımını meşrulaştırabilmek adına nesnelleştirmiş,
metalaştırmış ve sonucunda da popüler kültür ve tüketim alışkanları ile birlikte beden ve kimlik ilişkisini daha
da karmaşıklaştırmıştır.
Sağlık içerikli reklamlarda kullanılan beden imgeleri dikkate alındığında; kadın, erkek ve çocuk olmak üzere
her birey için bedene ilişkin unsurlar farklı söylemler ile yapılmaktadır. Kadın bedeni; güzel, bakımlı, fit,
sportif, kabul gören vücut ölçülerine sahip olmak, genç görünmek üzerinden kurgulanırken erkek bedeni;
genç, fit, sürekli enerjik, yorulmayan, başarıya odaklı, sürekli konsantre ve özgüven üzerinden temsil
bulmaktadır. Çocuk bedenine ilişkin unsurlara bakıldığında enerjik, hareketli, sürekli koşuşturan, özgür,
başarıya odaklı, sevilen ve sayılan, neşeli bir kimlik ortaya çıkmaktadır.
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Abstract
The way in which the “disability” phenomenon is perceived in the context of “personal tragedy” or “social responsibility” is
determined by the problems encountered by disabled people and their families in social life. The physical features of man does not
prevent him from integrating with the society in which he lives. However, the meanings put on disability are preventing the
development of independent life skills of disabled people and their social harmony. Thus, substantially the disability phenomenon
are confronted us as a problem of social disability that prevents disabled people from participating in public life. Overcoming the
problem of “social disability” is one of the preconditions of a just and equitable social order. In this context, it is especially
expected that the media will be an effective actor in the process of creating attitudes, creating awareness about the prejudices and
discriminations in this issue. In this study, the presentation of the news about the problems of disability and the problems of
disabled people in the social life were examined. In this context, a two-step methodological process has been followed. In the first
stage, in-depth interviews were held with disabled people and their families living in Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan, in
order to identify the problems faced by disabled people in the community. In order to assess how the disability takes place in the
media, news from the high circulation online newspapers of Kyrgyzstan in 2017 was scanned and content analysis of the news
about disability was made. In content analysis, the subject of the news, the topics covered in the news, news’ actors, news’
photographs and news’ processing principles were emphasized and “descriptive processing” was done.
Keywords: Kyrgyzstan, Individual disability, Social disability.

Giriş

E

ngelliliğin hem kişisel hem de toplumsal boyutları vardır. Engellilik olgusu, benlik algısı ile sosyokültürel etkenlerin iç içe geçmesi ile tartışılmaktadır. Bireyin kendini yada bir başkasını engelli,
yetersiz, kusurlu olarak tanımlaması içinde yaşadığı toplum tarafından biçimlendirilmektedir. Nitekim
pek çok benlik sunumunda olduğu gibi engellilik rolü de toplumsallaşma sürecinde öğrenilmektedir.
Toplumsallaşma aktörlerinin her türlü tepki ve çabası, benlik algısının doğru yorumlanmasına yol açabileceği
gibi sarsılmasına da yol açabilir. Dolayısıyla engelliliğin, bireyin kendisi, yakınları ve toplum tarafından nasıl
deneyimlendiği ve yorumlandığı önemlidir.
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Toplumsal etkileşimlerin değişen bağlamı, bu deneyim ve yorumları büyük ölçüde dönüşüme uğratmaktadır.
Bireysel engelin, olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için benimsenecek davranış kalıpları, toplumsal
etkileşimde sürekli yeniden inşa edilmektedir. Fiziksel veya zihinsel gelişimin ihlali, bedende herhangi bir
işlevsel değişiklik, yaşlanma veya hastalık, sadece tıbbi bir olgudan daha fazlasıdır. Bu sorunların bir çocuğu
veya yetişkini, bir erkeği veya kadını, bir aileyi veya çevresini nasıl etkileyeceği, o toplumun bir bütün olarak
değer ve tutumlarına bağlıdır. Ailede dahi engellilere yönelik tutum büyük ölçüde toplumun tutumuna bağlı
oluşmaktadır (Yarskaya-Smirnova & Naberuşkina, 2004:15). Günümüzde engelsiz bir çevre ve yaşam alanı,
profesyonel rehabilitasyon, istihdam ve bu bağlamdaki diğer sorunların farkında olunmasına rağmen,
engelliliğe yönelik sosyal tutumların kolay değişmediği gözlenmektedir. Toplumun engelli insanlara karşı
tutumu, engelli insanların tecrit, ayrışma, marjinalleşme ve düşük sosyal uyum gibi sorunlarla karşılaşmasına
neden olan sosyal kalıpları yansıtmaktadır. Engelli kişinin başkalarına bağımlılığı üzerine yapılan vurgu ve
engelli kişinin acınma, himaye edilme ihtiyacına göndermede bulunan yaygın klişeler bu sosyal kalıplara
dayanmaktadır (Karpova & Yarskaya-Smirnova, 2008:25).
Kuşkusuz, belirli klişelerin ve sosyal kalıpların oluşmasında rolü olan en önemli toplumsallaşma aktörlerinden
biri medyadır. Medya kamusal farkındalığın inşasından sorumlu olduğu gibi engellilere yönelik haber
söyleminin de bilincinde olmak durumundadır. Engelli insanların karşılaştığı toplumsal sorunların çözümüne
katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışmada da ilk aşamada engelli bireyler ve aileleriyle derinlemesine görüşmeler
yapılmış ve vurgulanan sorunlar doğrultusunda 2017 yılı içerisindeki tirajı yüksek gazete haberlerinde engelli
insanların nasıl yer aldıkları değerlendirilmiştir.

Engellilik Olgusu ve Sosyolojik Bakış
Engellilik, toplumsal sürecin normal akışını engelleyebilecek işlev bozukluğuna sahip olmak ve toplumsal
yükümlülükleri yerine getirememek bağlamında ele alınmaktadır. Ancak engeli olan insanın göz ardı edilmesi
ve ‘normal’ faaliyetlerden dışlanması aynı zamanda toplumun neden olduğu kısıtlayıcı bir durumdur (Burcu,
2015:336). Bu bağlamda literatürde farklı bakış açıları ve tanımlamalarla karşılaşılmaktadır.
Günümüzde engellilik ile ilgili tanımlama “toplumsal” ve “tıbbi” olmak üzere iki farklı bakış açısına
dayanmaktadır. Tıbbi tanımlamada, engelli insanların hastalık statüsüne atıfta bulunularak ‘organik patoloji’
veya ‘işlev yitimi’ teşhisine vurgu yapılmakta ve bu bağlamda engelliliğin düzeltilmesi ya da izole edilmesi
gerektiği sonucuna varılmaktadır (Yarskaya-Smirnova & Naberuşkina, 2004:13). Bireysel engellilik modelinin
sonucu olan bu tanımlamada, bireysel kısıtlamalara ve işlevsel sınırlamalara dikkat çekilmekte ve bireyi
kısıtlayan sorunların teşhis ve tedavisi öne çıkmaktadır. Bu modelin temeli “kişisel trajedi yaklaşımı”na
dayanmaktadır (Giddens, 2012:325).
Bireysel modelin ve tıbbi tanımlamanın eleştirisini yapan “toplumsal” tanımlamada ise “sosyal ilişkilerin bir
sonucu olarak engellilik” vurgusu karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlama kapsamında engellilik; her bağlamda
geçerli olan sabit, değişmez ve istikrarlı bir gerçeklik değildir; aksine sosyal ve kültürel olarak birçok faktöre
bağlıdır. Engellilik kavramının anlamı, kültürel geleneklere ve sosyal koşullara, cinsiyet, yaş ve etkileşimli
katılımcıların diğer algı ve statü farklılıklarına göre değişmektedir. O halde engelli insanlara, toplumdan
yalıtılmış ve tedavi olması gereken bir kişi, aile ya da grubun patolojisi olarak yaklaşılamaz (YarskayaSmirnova & Naberuşkina, 2004:14). Çünkü herşeyden önce toplumsal engellilik, fiziksel veya zihinsel
gelişimin ihlalini tamamen tıbbi bir olgu olarak görmez. Sınırlı ve eşit olmayan olanaklar, sosyal programların
eksiklik ve yetersizlikleri, bilinçlendirme programlarının geniş kitlelelere ulaştırılamaması, tıbbi ve eğitim
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hizmetlerinin yetersizliği ve engelsiz bir fiziksel ortamın yokluğu gibi sorunlara dikkat çeker. Toplumun inşa
ettiği engelleri asli sorun olarak kabul ederek, toplumun değişmesi gerektiği görüşünü paylaşır. Böylelikle
engelli bireyler yaşam yollarını seçerken bir çok toplumsal engelden bağımsız olabileceklerdir (Karpova &
Yarskaya-Smirnova, 2008:25).
Çağımızda insan haklarının, toplumsal adaletin temeli olarak gelişmesiyle birlikte bireysel trajediye vurgu
yapan baskın engellilik anlayışı daha fazla sorgulanmaya başlamıştır. Engelli insanların bakış açısından
geliştirilen “toplumsal engellilik” modeli, biyomedikal tanımlamaların ruhsal ve duygusal yıpratıcılığını
görerek engelliliğin dilini de tartışmaya açmıştır. Engellilik anlayışının yeniden değerlendirilmesinde dil
farkındalığı önem kazanmış ve pek çok terim terk edilmiştir. Bu farkındalıkla birlikte kurumsal ve gündelik
dilde sağır, kör, kekeme, topal vb. tanımlamaların kullanılması önemli düzeyde azalmıştır. Bunların yerine
işitme engelli, görme engelli gibi kavramlar yaygınlık kazanmıştır. Diğer bir deyişle, engelliliğin yalnızca işlev
kaybıyla ilgili olmadığı fark edilmiştir. “Sakatlık” ve “engellilik” arasındaki özsel ayrıma tam da bu bu
bağlamda dikkat çekilmektedir. Toplumsal engellilik algısının öncülerinden “Tecrite Karşı Bedensel Engelliler
Birliği” (Union of Physically Impaired Against Segregation, UPIAS,1976) sakatlığı; “Bedende herhangi bir
uzvun bir kısmının ya da tamamının eksik olması ya da kusurlu bir uzuv, organ ya da düzeneğin bulunması
durumu” olarak tanımlarken, engelliliği “Fiziksel sakatlığı bulunan kişilerin, çağdaş toplumsal örgütler
tarafından hiç hesaba katılmamaları ya da çok az gözönünde bulundurulmaları dolayısıyla yaygın toplumsal
etkinliklerden dışlanmalarıyla sonuçlanan kısıtlanma ya da mağduriyet durumu” olarak tanımlamaktadır
(Giddens, 2012:326). Bireysel modele radikal bir alternatif sunan bu özsel ayrımda, sakatlığın bireyin
biyomedikal bir özelliği olduğu elbette reddedilmez. Sakatlığın bireysel düzeyde acı verici olan deneyimi
ihmal edilemez. Bunu yadsımak adaletsiz bir tavır olarak kabul edilir. Bu bağlamda önerilen çözüm bireysel
kısıtlılığı yadsımak değil, engellilerin karşısına çıkarılan ve toplumla kaynaşmalarına engel olan eşitsizliklere
dikkat çekmektir.
Biyolojik yada toplumsal engeller sonuçta yapısal düzeyde iç içedir. “Sakatlık” nerede biter, engellilik nerede
başlar?” sorusu bazen belirsizlikler içerir ancak bazen son derece açıktır; “sözgelimi bir binada tekerlekli
sandalye girişi ve yolu yoksa, bu durum tekerlekli sandalyeye mahkum hastaların karşısına toplumsal olarak
oluşturulmuş bir engel çıkarır” (Giddens, 2012:329). Ve elbette her engel, toplumsal değişimle düzelemez;
duyusal ve zihinsel kısıtlamalar, toplumsal kaynaşmanın önünde engel olmaya devam edecektir. Bu bağlamda
biyolojik işlev eksikliğinin sebep olduğu engellerin de toplumun neden olduğu engellerin de bilincinde
olunması önemlidir. Dolayısıyla toplumsal engellilik algısı, engelliliğin biyomedikal bağlamda zor bir deneyim
olduğunu reddetmeksizin, toplumsal hoşgörü, sosyal bağımsızlık ve fırsat eşitliği gibi kavramları içeren daha
insancıl ve çoğulcu bir paradigma sunar.

Kırgızistan’da Engellilik
Kırgızistan’ın bağımsız ulus devlet (1991) olmasından önceki tarihsel sürecinde yani Sovyetler Birliği
döneminde devlet, engelli insanlar için temel sorumlu ve bakım kaynağı olarak hareket etmiştir. Engelli
insanların temel ihtiyaçları karşılanmış ve sosyal güvenlik uygulamaları, devletin en önemli sorumluluk alanı
olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde sosyal yardım sisteminin oluşturulmasının temeli, 1 Kasım 1917’de
sosyal sigorta ile ilgili devlet duyurusunun yayımlanması ve engellilerin emekli maaşının 1 Ocak 1917’de
emeklilik fonu pahasına yüzde yüz yükseltilmesiyle atılmıştır. 1917 Ekim Devrimi’nden üç ay sonra, çeşitli
sosyal güvenlik kurumları; kimsesiz çocuk evleri, engelli insanlar için merkezler ve yaşlılar için huzur evleri
oluşturulmuştur (Karpova & Yarskaya-Smirnova, 2008:26). Engelli kişilere uygun iş imkanı sağlamak için
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145 eğitim-üretim atölyesi açılmıştır. Sosyal hayata uyum sağlaması mümkün olmayan ağır engelliler ve
yaşlılar için ise barınma alanları ya da engellilik maaşı düzenlemesi yapılmıştır. 1921’de “Engellilerin çalışması
ile ilgili kararname” hazırlanmasının ardından çeşitli organizasyonlarda yaklaşık 50 bin engelli çalışmaya
başlamıştır. Bu çalışma düzeni 1960’a kadar devam etmiştir (Solovyeva, 2004:12). 1930’da Moskova’da
Engellilerin çalışma kriterlerini, sosyal ve rehabilitasyon konularını araştırmak için ilk enstitü
oluşturulmuştur. 1932’de Leningrad’da (şimdiki adıyla St. Petersburg) iki enstitü açılmıştır. Bu enstitülerden
biri, engelli kişilerin çalışabilme potansiyelini tespit etmek, ikincisi ise engelli sorunlarını tespit etmek
konusunda uzmanlaşmıştır. 1979’da yasal olarak doğuştan engelli ve sonradan engelli ayrımı yapılmış ve
engellilik durumlarına göre (görme engelliler, işitme engelliler vb.) özel okullar açılmıştır (Solovyeva,
2004:12).
Sovyet toplumunda engelli insanların temel ihtiyaçlarının karşılandığı yönündeki kamuyou fikri
önemsenmiştir. Bununla birlikte kentsel alt yapının engelli insanların toplumsal hayata katılmasına izin
vermediği, engelli insanların hayatlarının büyük kısmını kendileri için oluşturulmuş özel barınma alanlarında
geçirdikleri ve engelli istihdamına yönelik çalışmaların yetersiz olduğuna dair bulgu ve görüşler de mevcuttur
(Yarskaya- Smirnova & Naberuşkina, 2004:38).
Sorumluluk anlayışına dayalı devlet politikalarına rağmen, Sovyetler Birliği döneminde ve hatta bağımsız
Kırgızistan’da 2000’li yıllardan önce medyada engellilik olgusu çok fazla gündeme alınmamıştır. Hatta
toplumun engelli insanlardan “utandığına” dair yaygın bir klişenin hakim olduğu düşünülmüştür (Rıbina,
2016:130). Beraberinde, ayrımcılıklar yoluyla kamusal alandan tecrit etme, başarı öyküleri ve kahramanlıklar
dışında medya gündeminde yer almama ve yasal hakların pratiğe yansımaması gibi sorunlarla karşılaşılmıştır.
Ancak dönemsel farklılıklar söz konusudur. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra sayıları artan gaziler,
vatanseverlik iradesi olarak temsil edilmiş, sağlık kısıtlılığı bulunan insanlara karşı tavrın olumlu yönde
değişmesiyle birlikte, eğitim ve istihdam olanakları artmış, engelliliğin toplumsal işgücü kapasitesinin azalması
yada kaybı olarak görüldüğü eski anlayış zayıflamıştır (Shamshurova & Kulikova, 2016:98). “Perestroyka”
(Yeniden yapılanma) dönemiyle birlikte ise engelli bireyler medyada artık kahramanlık metaforu olarak değil,
toplumun ve gücün adaletsizliğinin kanıtı olarak ortaya çıkmıştır (Romanov&Yarskaya-Smirnova, 2011:105).
Sonuç olarak engelli insanlara yönelik devlet politikası; haklar yerine bakım, mesleki gelişim ve istihdam
yerine engellilik maaşı, toplumsal eylem ve sorumluluk yerine tıbbi bireysel tedavi anlayışını yansıtmıştır.
Engellilerin korunmasına yönelik sosyal politika çerçevesinde, bireyin sosyal ve işgücü yaşamına katılımına
katkıda bulunan aktif bir önlem yerine, pasif (telafi edici) önlemlere daha fazla önem verilmiştir (Demyanova,
2015:6). Böylelikle pek çok toplumsal süreç ve toplumda olduğu gibi, bu dönemde de engelli insanların
yaşamları boyunca karşılaştıkları en temel sosyal sorun yabancılaşma olmuştur (Karpova & YarskayaSmirnova, 2008:26).
Bağımsızlıktan sonra da engelli bireylere yönelik sorumlu devlet politikaları sürdürülmüştür. Engellilerin
sosyal hakları daha fazla gündeme taşınmış ve bir dizi yasa kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 17 Nisan 1991’de
ilk kanun yürürlüğe girmiş, bu kanun 3 Nisan 2008’de yenilenmiştir (http://www.mlsp.gov.kg). Kırgızistan,
BM Engelli Hakları Sözleşmesini de 2011 yılında imzalamış ama henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu durum her
yıl dünya engelliler günü dolayısıyla gazeteciler tarafından gündeme getirilmekte ancak devlet yetkilileri
tarafından bütçe gerekçe gösterilerek kararın yürürlüğe girmesinin erteleneceği ifade edilmektedir.
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K.C. Emek ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı resmi sitesinde (http://www.mlsp.gov.kg) yer alan bilgilere göre
(en son 01.01.2017 tarihinde güncellenmiştir), engelli insanların sayısı 172,2 bin’dir (ülke nüfusu 6,002
milyon). Bu sayının içinde çocuklar 28,2 bin’i (%16,3) oluşturmaktadır. Ulusal İstatistik Komitesi’nde
(www.stat.kg) en son güncellenen (2016) verilere göre, engelli çocukların sayısının kentsel alana kıyasla kırsal
alanda daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca çocukların engellilik nedenlerinin daha çok doğuştan, sinir
hücrelerindeki yapısal bozukluktan kaynaklandığı ve engelli sayısının yıldan yıla artış gösterdiği
belirtilmektedir. 2014 yılındaki K.C. Emek ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’ndan iletilen veriye göre
(http://www.mlsp.gov.kg), engellilerin yüzde 62.7’si yardım maaşı, yüzde 37,3’ü ise sosyal yardım parası
almaktadır. Ülke genelinde Emek ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına ait 13 sosyal sağlık merkezi, 2
rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde 1,9 bini engelli, diğerleri yaşlı olmak üzere 2,3 bin
kişiye tedavi desteği sağlanmaktadır. Ülke genelindeki 34 özel eğitim kurumunda ise 4,5 bin engelli çocuğa
eğitim verilmektedir.

Medyada Engeliliğin Temsili
Günümüzde engelliliğin medyada temsiline ilişkin her biri olumsuz çağrışımlar taşıyan ve çarpık bir algıyı
yaygınlaştıran iki yaklaşım söz konusudur. Engellilerin medyada konu olmasına yönelik ilk yaklaşım, kişisel
mahrumiyet vurgusuna dayanmaktadır. Bunlar genellikle, uygun olmayan koşullarda yaşayan, trajik bir
kaderin özneleri olarak merhamete ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan engelli insanlar hakkında medyada yer alan
haberlerdir. Bu yaklaşım, engelli bireyler için olumsuz çağrışımlara neden olmakta, engelliliğin “normal” bir
yaşam için aşılmaz bir engel oluşturduğuna ilişkin mutsuz ve trajik bir kişi imgesi ortaya koymaktadır
(Tihonova, 2016:36). İkinci yaklaşım ise engelliliği ilham verici bir örnek olarak nesneleştirmeye
dayanmaktadır. Çoğunlukla, bunlar, belirli bir alanda (sanat, bilim, spor, vb.) çeşitli engelleri olan insanların
başarı öyküleridir. Ve burada vurgu, kişinin hedefe giden yolda, engelliliğinin ve toplumun neden olduğu
sınırlamaların üstesinden gelmesine yapılmaktadır (Tihonova, 2016: 36-37). Engellilik, ne acınası, umutsuz,
korku uyandıran bir şey olarak gösterilmeli, ne de ilham ve motivasyon nesnesi olarak kullanılmalıdır.
“Erdem etiği” geleneğinin gösterdiği gibi; “nasıl yaşamalı” sorusunun cevabı yaşamı bir bütün olarak
soruşturmayı kapsamalıdır. Bu yaklaşım gerçekçi ve iyileştirici bir psikoloji ile işbirliğine imkan tanır.
Yaşamdaki olumsallığı ve trajedilerin kaçınılmazlığını ve hatta önemini vurgulayarak dünyayla uyumlu ve
ideal bir temsil edilişi reddeder. Çünkü yaşamda tüm iyiler, erdemler, idealler bir arada olamaz; kayıpların
olması gerçek yaşamın kaçınılmaz bir sonucudur (Mutlu,2015:175-176). Engelliliğin trajedisi de, bir kişinin
zihinsel ve bedensel sağlık durumunun yaşamını nasıl etkilediğinden ziyade engelli insanların toplum
tarafından nasıl algılandığı ve sosyal yaşama katılmalarına ve çeşitli sosyal kaynaklara erişmelerine ne denli
‘izin verildiğiyle’ belirlenir.
Engelli bireylerin medyada temsil edilme biçimleri ve bağlamları, belirli bir toplumda engelliliği olan bir kişi
olmanın ne anlama geldiğini göstermektedir. Bu anlamda engelli insanların medyadaki temsiline ilişkin ortak
bulgulardan bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Simen-Severskaya, 2014:241):
•

Engelli insanlar medyada oldukça az yer almaktadırlar;

•

Engelli insanların fiziksel ve zihinsel özelliklerine ilişkin bilgiler yanlış (çarpıtılmış) ya da kısmi
olarak sunulmaktadır;
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•

Engellilerle ilgili en sık gündeme taşınan olaylar, tedavi görmüş ve hastalığını yenebilmiş insanlar ve
onların ‘olağanüstü başarıları’ ile ilgilidir.

Bu temsil özellikleriyle birlikte çeşitli medya programlarında ve filmlerde, özel ihtiyaçları olan insanlar tüm
karakterlerin yüzde birinden daha azını oluşturmakta ve konu edinilen kişiler neredeyse standart olarak acıma
duygusu merkezinde gündeme gelmektedir (Simen-Severskaya, 2014:241). Dolayısıyla engelliler habere konu
olduklarında ya kahraman ya da engelliliğin bir kurbanı olarak temsil edilmekte, çok az sayıda haberde
‘normal’ bir sunumun öznesi olabilmektedirler (Rumyantseva, 2014:346).
Bu bağlamda “Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Rehabilitasyon Organizasyonu” tarafından
hazırlanan “Medya ile nasıl çalışılır” kitabında medyada engellilerin temsil edilmesine ilişkin şu öneriler
sunulmaktadır: (Romanov & Yarskaya-Smirnova, 2006:248).
•

Engelli insanlar kendi adlarına hareket etmelidirler. Birinci şahıs konuşma (“ben”, “biz”), üçüncü
şahıs anlatımdan daha güçlü bir benlik duygusu yaratır.

•

Medyada rol modellerin engellilerin kendileri olması gerekir. Çeşitli etkinlik alanlarında engelli
insanların bulunması, engelli insanların çok şey başarabildiğini ve sadece neler olup bittiğini
izlemediklerini gösterebilir. Böylelikle toplumun engelli insanların zihinsel yetenekleri, kişisel
nitelikleri ve çıkarları bakımından engelli olmayanlarla aynı şekilde olduğunu görme şansı yükselir.

•

Çocuklara engelli insanlar hakkında bilgi verilmelidir. Çocukların engelli insanların hayatlarının
olumlu ve doğal örneklerini görmeleri gerekir. Çocuklar engelli insanlar hakkında sorular sormaktan
korkmamalı, merak etmelerinin doğal olduğunu anlamalıdırlar. Engelli insanların çoğu kendilerine
sorulan sorulara cevap vermeye ve dürüstlüğe değer verirler.

•

Günlük yaşamda yararlı olacak pratik bilgiler verilmelidir. Medya, genellikle engelli olmayan bir
kişiye (ya da engelli bir kişiye) bir kadın, bir erkek ya da engelli bir çocukla yapılan toplantıda pratik
olarak yardımcı olacak bilgiler içermesi durumunda daha etkilidir.

•

Engelliler, yetenekleri ve topluma sağlayabilecekleri yararlar açısından temsil edilmelidir. Engelli
insanların, bağımlı oldukları ve topluma fayda sağlayamadıkları yönündeki klişeleşmiş düşünceler
reddedilmelidir. Çünkü engelli bir kişinin bir şeye eriştiğine ne kadar çok tanık olunursa, engelliliğe
yada başkalarının farklılıklarına daha az önem verileceği öngörülecektir (Romanov & YarskayaSmirnova, 2006:248).

Dolayısıyla engelli kişiler, toplumun pasif ve bağımsız olmayan gözlemcileri değil, aktif üyeleri olarak temsil
edilmelidir. Buradaki zorluk, eğitim, öğretim ve teknik imkanların ve özel hizmetlerin elde edilmesi sürecinde
fırsat eşitliğinin sağlanması ve engelli insanların ailelerine ve toplumlarına çok şey verebildiklerinin
gösterilmesidir.

Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmanın bulguları “derinlemesine görüşme” ve “içerik analizi” verilerine dayanmaktadır. Kırgızistan’ın
başkenti Bişkek’te bulunan özel eğitim merkezlerinde ve engelli derneklerinde yüz yüze yapılan görüşmelerde,
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yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeye dahil olan katılımcıların belirlenmesinde
sosyo-demografik özellikler dikkate alınamamış, görüşmeleri kabul eden kurum ve kişilerden yardım alınarak
toplam 12 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu bağlamda görüşmeler, engelli insanların genel nüfusa
oranı gözetilerek gerçekleştirilemediği için betimsel niteliktedir ve bulgular sınırlılığa sahiptir. Görüşme
çerçevelerinde şu soru kümeleri üzerinden hareket edilmiştir: ‘Engelli kişinin ya da ailesinin engellilik algısı’;
‘Sosyal çevrenin engelli kişi ya da ailesine bakış açısı’; ‘Günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılar’; ‘Ekonomik,
sosyo-kültürel olanaklar ve yoksunluklar’; ‘Kamu hizmetleri (eğitim, istihdam)’ ve ‘Yaşam çevresinin
düzenlenmesi ile ilgili sorunlar’. Bu soru kümeleri üzerinden hareket edilirken, açık niteliksel verilere
ulaşabilmek için üç temel ilkeye dikkat edilmeye çalışılmıştır: Soru sorma sanatı, dinleme sanatı ve araştırmayı
soruşturmanın yaratıcı süreci olarak görme becerisi. Bu doğrultuda, öncelikle soruları sorarken nötr olmaya ve
cevaplayanları yönlendirmemeye çalışılmış, dinleme sürecinde de kişilerin anlam dünyalarına girebilmeye ve
yüksek ölçüde duyarlı olmaya (Akşit.T,2004) özen gösterilmiştir.
Araştırmanın ikinci aşamasında ise engellilere yönelik haberlerin Kırgızistan gazetelerinde nasıl sunulduğu
sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çerçevede Kırgızistan’da yayımlanan tirajı yüksek gazetelerden “Süper İnfo” ve
“Veçerni Bişkek” gazetelerinin Ocak 2017 – Aralık 2017 tarihleri arasındaki sayıları incelenmiş ve engellilik
olgusuna yönelik tüm haberler analize dahil edilmiştir. Analiz kapsamında “Süper İnfo” gazetesinden 23 ve
“Veçerni Bişkek” gazetesinden 13 olmak üzere toplam 36 haberin içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın içerik
analizi yaklaşımı Lasswel (1927), Berelson (1950), V.Morin (1966) ve A.Kientz (1971) tarafından
yöntemleştirilmiş ve çeşitli uygulamaları yapılmış olan basın analizlerinin yolunu izlemektedir (Bilgin,
2014:120-127). Bu doğrultuda enformasyon birimleri kategoriler içinde gruplandırılarak temalara ayrılmış ve
betimsel işleme yapılmıştır.

Derinlemesine Görüşme Bulguları
Derinlemesine görüşme sonuçları literatürde sıklıkla karşılaşılan sorunları doğrular niteliktedir. Bu bulgular
Giddens’ın (2012) Michael Oliver (1996)’dan uyarladığı iki engellilik modeli (‘bireysel model’ – ‘toplumsal
model’) bağlamında sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır.

Bireysel sorun – Toplumsal sorun
Toplumun belki de çoğu zaman bilincinde olmadan yansıttığı tepki ve çabalar, engelli kişiler ve aileleri
tarafından engelliliği trajik ve yalnızlaştırıcı bir kader olarak algılamalarına yol açmaktadır. Özellikle yakın
çevrenin tepkileri, engelli bireyin ya da ailesinin duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemektedir. Böylelikle
bazen ilgi ve destek ihtiyacı bazen de yalnızlık ve derin üzüntü duygusunun eşlik ettiği “kişisel trajedi” eğilimi
güçlenmektedir. Elbette bu kabullenme ve başa çıkma stratejisi olarak da işlev görmektedir. Bu eğilimi engelli
yakınları olan ailelerin aşağıdaki ifadelerinde görmek mümkündür:
- “Akrabalarım da çok üzüldüler bize. Takdir böyleymiş, üzülmemek mümkün değil ama çare de değil…
İnsan önce kabullenemiyor tabi, ama kaderi değiştiremezsin…” (Ev hanımı, engelli bir kızı var)
- “Elbette insanın üzüntüsü çok azalmıyor, alışıyor sadece. Ama herkes için yaşamak bu değil mi zaten, iyi ve
kötü gördüğümüz herşeyi olduğu haliyle kabul etmek…” (Çalışan anne, engelli oğlu var)
Engelliliği kişisel bir sorun olarak gören bu yaklaşım, toplumsal sorumlulukları ya da toplumun bakış açısını
ikincil görme eğilimindedir. Görüşme yapılan kişilerin de ağırlıklı olarak engelliliği kişisel bir sorun olarak
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algıladıkları ve hatta başkalarına bağımlı olmaya karşı tepkisel bir eğilim içinde olabildikleri görülmektedir.
Söylemlerde sosyal tutumlardan rahatsızlık duyma, eşit olmayan fırsatlar, toplumsal etkinliklerden dışlanma
yönündeki mağduriyetler de vurgulanmakta; toplumsal hoşgörü, sosyal özgüven ve fırsat eşitliği talep
edilmektedir. Bununla birlikte engelli insanların da kendilerine ilişkin stereotip algıya sahip oldukları dikkat
çekmektedir:
- “İnsanların bakışından rahatsız oluyoruz. Çok fazla dışarı çıkmayı sevmiyorum…” (Ev hanımı, engelli
oğlu var)
- “Yardıma ihtiyacım oluyor çoğu zaman ama kimseye muhtaç yaşamak istemiyorum…” (Serbest meslek,
erkek, yürüme engelli).
- “Bu yaşamda herkesin kendi derdi var. Herkes kendi derdine üzülür, yaşam böyle…” (Tasarımcı genç kız,
yürüme engelli).
- “Yakın çevremden beklediğim bir şey yok, benim ömrüm gücüm yetsin sadece…” (Ev hanımı, engelli oğlu
var)

Bireysel uyum – Toplumsal değişim
Görüşmelerde en dikkat çekici söylemlerden biri de engelli insanların toplumun değişmesini talep
etmelerinden ziyade kendi uyumlarını güçlendirme iradeleri olmuştur. Bu bağlamda toplumsal tepkilerin
temasla ve farkındalıkla değişeceği öngörüleri de vurgulanmıştır. Sözgelimi engelli çocuğunu normal eğitim
kurumuna gönderme çabası veren bir anne, yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade etmektedir:
- “Çocuğumu okula gönderiyorum ama kardeşi onu kontrol ediyor. Çocuklar büyüklerini taklit ederler,
büyükler tuhaf tepkiler göstermezse çocuklar da yapmaz (…) önce çocuklar onunla alay ettiğinde öyle değil
böyle aslında deyip o üzülmesin diye onu avutuyordum. Ama büyüdükçe bak insanlar nazik değil, bu
onların kusuru, sen onlara nazik ol ki onlar utansınlar diye anlattım. Ben daha çok üzülüyordum tabi ama
ona göstermiyordum. Sonra biraz onlar değişti biraz kızım alıştı...” (Ev hanımı, engelli kızı var)
Toplumsal tepkilerin sosyal temas ve öğrenme yoluyla aşılabildiğini vurgulayan bu söyleme benzer şekilde,
görme engelli bir birey de toplumsal değişimin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
- “İnsanlar bana yol verdiğinde sinirleniyorum, çekilin ben kendim yapabilirim diye tepki gösteriyorum…
bizler kendi yaşam biçimimizi iyi kötü kabul etmişiz, ayaklarımız üzerinde durmayı öğreniyoruz zaten,
bunu herkes anlasa…Bu çok önemli. Eskiden toplumu değiştiremeyiz, kendimiz alışıcaz diyorduk, artık
böyle olmaz anlasınlar… (Serbest meslek, kitap satıyor, görme engelli)

Mesleki yetke – Bireysel ve ortaklaşa sorumluluk
Görüşmelerde, mesleki yetke ve ortaklaşa sorumluluk bağlamında daha çok işsizlik, kötü barınma koşulları ve
kötü çalışma şartları gibi yapısal etkenler dile getirilmiştir. Bu bağlamda iş alanındaki fırsat eşitsizliği, engelli
kişiler ve aileleri tarafından “dışlanma” ve “değer yitimi” olarak algılanmaktadır. Rekabet ve iş verimi ilkeleri
nedeniyle engellilerin işgücü piyasasından dışlanması, toplumla kaynaşma sürecindeki engellerden biri olarak
görülmektedir. Bu anlamda engelli bireyler daha az verimli kişiler oldukları için istihdam edilmediklerine
inanmakta ve iş sahibi olmanın kendileri için önemli olduğunu düşünmektedirler:
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- “Bizi biraz daha doğru anlamalı insanlar. Bizler yardıma ihtiyaç duyuyoruz ama buna mecbur da
olmayabiliriz. Bir sürü iş yapabilirim mesela ben, yeter ki fırsatlar olsun…” (Serbest meslek, erkek, yürüme
engelli)
- “Ben tasarımcıyım ve beni gören insanların şaşırmasını anlamıyorum. Bu benim mesleğim, kim gayret etse
başarılı olur. Beni yaptığım işlerle anlatsınlar istiyorum, büyük bir mucize yapıyormuşum gibi değil…”
(Tasarımcı genç kız, yürüme engelli).

Bakım – Haklar
Engelli birey haklara sahiptir; bazı bağlamlarda sorumluluk öznesi olmasa bile hak öznesidir. Görüşmelerde
yasal hakların pratiğe yansımaması gibi sorunlar dile getirilmekle birlikte tedavinin önemi ve bakım talepleri
daha fazla vurgulanmıştır:
- “Tedaviden sonra güvenimi geri kazandım. Arkadaşlarım daha çok güldüğümü farkediyor. Artık çok az
topallıyorum. Bu tedavi imkanı olmayan çok insan var ben şanslıyım...(Memur, genç kız, yürüme engelli)
- “Devlet bir şey yapmazsa çevremizden nereye kadar fayda iyilik bekliycez. Bir ay tedavi olabiliyorsam sonra
uzun süre olamıyorum.…” (İşsiz genç erkek, bedensel engelli)
- “Bakım rutini çok pahalı, yardımlar oluyor ama yetmiyor. Sosyal yardım parası çok az, çalıştığım da
yetmiyor. Ailemin desteği yok, bakımlarına yardım eden kimse yok, savaşır gibi yaşıyorum böyle…” (Çalışan
anne, iki engelli oğlu var)
Görüşmelerin genel kapsamı düşünüldüğünde; engelli bireylerin haklar yerine bakım, toplumsal eylem yerine
bireysel tedavi, kişisel gelişim yerine tıbbi yardım olanaksızlıklarına dikkat çektikleri görülmektedir. Bunun
yanı sıra benlik stratejilerinde, zorunluluğu kabullenme iradesi dikkat çekmektedir. Nitekim Seneca’nın
kötülük kavrayışında olduğu gibi, yaşamı iyi-kötü tüm yönleriyle olduğu gibi kabul edebilmek mutlu ve
erdemli yaşamın yoludur. Çünkü güçlükler, zorluklar, engeller hayata anlamını veren şeylerdir. İyi olan bu
zorluklara dayanmadaki erdemin farkına varmaktır (Çağrı Mutlu, 2017:74).

İçerik Analizi Bulguları
Basında bir olaya verilen önemi belirtmek için iki temel kriter esas alınmaktadır. Bunlardan ilk ölçüt; haberin
yerleştirildiği sayfa, diğer ölçüt ise haberin sayfa içinde kapsadığı alan ve yazının puntosudur. Bu çalışmada
engellilere yönelik haberlerin hem gündemin ilk sıralarında yer almadığı hem de safya içinde küçük bir alanı
kapsadığı görülmektedir. Tablo 1’de engellilere yönelik haberlerin gazetelere göre dağılımı yer almaktadır:
Tablo 1. Haberlerin İncelendiği Gazeteler
Gazeteler (Kırgızistan)
Super İnfo
Veçerni Bişkek
Toplam

Haberler
(N)
23
13

63.8
36.2

36

100

(%)
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Haber Başlıkları
Haber başlığı, okuyucunun dikkatini çekme, metnin içeriğini tahmin etme ve haberi diğer haberlerden
ayrıcalıklı kılma gibi işlevleri yerine getirmektedir. Bunun yanı sıra; yönlendirme, kamuyou oluşturma gibi
psiko-sosyal işlevleri de önemlidir. Başlık okuyucunun zihninde, haberi okuyup okumayacağına karar
verdiren ilk mesaj niteliğindedir. Gazete için bu “olmak ya da olmamak” sorunudur; bu haberin okunması
yada okunmaması, bilgilerin geniş okuyucu kitlesine yayılması yada hiç varolmamış olmasıdır (Şumilova,
2011: 346). Tablo 2’de incelenen haber başlıklarında engelli insanlara yönelik ifadeler yer almaktadır:
Tablo 2. Haber Başlıkları
Gazeteler
Haber başlığı

Süper İnfo
N

Engelli
Hasta
Özürlü
Sakat
Otistik
İki gözü görmeyen
İki bacağı tutmayan
Kolsuz bacaksız
Onlar/ötekiler/diğerleri
Güneş çocukları
Özel çocuklar
Diğer
Toplam

13
3
2
1
3
1
1
2
26

%
50
11.5
7.7
3.8
11.5
3.8
3.8
7.7
100

Veçerni Bişkek
N
3
2
2
6
13

%
23.1
15.4
15.4
46.1
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi her iki gazetenin başlık seçimi oldukça farklıdır. Görece magazinel olan ‘Süper
İnfo’ gazetesinde en sık ‘engelli’ kavramı kullanılırken; daha sosyo-politik içerikte olan ‘Veçerni Bişkek’
gazetesinde oldukça özenli sözcük seçimleri ile karşılaşılmıştır. Sözgelimi down sendromlu çocuklar ‘güneşin
çocukları’ olarak adlandırılırken, engelli çocuklar ‘özel çocuklar’ olarak adlandırılmıştır.

Haber Kaynakları
Bir haberin tematik yapısı, haber kaynakları ve aktörleri üzerinden kurulmaktadır. Haber kaynağı, haberin
tematik yapısını oluşturan, bilgi ve fikir sahibi kişilerdir. Haber kaynakları; “haberin konu edindiği olayda yer
alan kişiler”; “medyanın tematik içeriklerine göre başvurduğu (siyasetçiler, uzmanlar, devlet yetkilileri vb.)
aktörler”; “sosyal süreci tanımlamayı mümkün kılan aktörler” ve “aktüel sosyal süreçle bağlantısı olan
insanlar” olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Analiz kapsamındaki haber içerikleri Tablo 3’de yer alan
kaynaklara atıfta bulunularak inşa edilmiştir:
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Tablo 3. Haber Kaynakları
Gazeteler
Haber kaynakları

Süper İnfo
N

Engelli çocuklar
Engelli yetişkinler
Engelli kişilerin aileleri ve yakın çevresi
Engelli ünlüler ve sanatçılar
Sivil toplum üyeleri/yetkilileri
Devlet kurumları ve görevlileri
Uzmanlar (sağlık, eğitim vb.)
Gönüllüler (ünlüler, vatandaşlar vb)
Diğer
Toplam

Veçerni Bişkek

%

8
10
9
3
6
10
1
2
49

N
11
2
3
1
10
5
7
6
45

16.3
20.4
18.4
6.1
12.2
20.4
2
4.1
100

%
24.4
4.4
6.7
2.2
22.2
11.1
15.6
13.3
100

Tablo 3’de haber kaynağı olarak engelli insanlar, aileleri ve ilgili kurumlar öne çıkmaktadır. Devlet temel
sorumlu ve sosyal yardım sisteminin işleyişi açısından önemli bir kaynaktır. Teşhis, tedavi, yoksulluk,
barınma, işsizlik gibi sorunlar bağlamında en sık refarans ve açıklama kaynağıdır.

Haberde Ele Alınan Konular (Kategorik İçerikler):
İncelenen haberlerde tematik içerikler “kişisel trajedi”, “kişisel başarı” ve “kamusal sorumluluklar” bağlamında
örülmüştür. Haberde ele alınan konular Tablo 4’de sunulmaktadır:
Tablo 4. Haberde Ele Alınan Konular

Tematik içerikler
Kişisel trajedi öyküsü
Yoksulluk, işsizlik, barınma sorunları
Kişisel trajedi
Yardım isteği
(barınma, iş, ilaç, para vb. desteği)
Hastalık
Başarı öyküleri
Kişisel başarı
Engelli ünlüler ve sanatçılar
Engelli hakları, ihlaller ve mağduriyetler
Kamusal sorumluluklar Devletten talep ve beklentiler
Proje ve faaliyetler
Toplumun bakış açısı ve duyarlılığı
Uzmanların bakış açısı
Toplam

Gazeteler
Süper İnfo Veçerni Bişkek Genel Sonuç
N
4
7

%
8.7
15.2

5

10.9

3
8
3
5
4
4
3
46

6.5
17.4
6.5
10.9
8.7
8.7
6.5
100

N

%
-

-

1
6
1
1
10
5
2
26

3.8
23.1
3.8
3.8
38.5
19.2
7.7
100

N

%

20

27.8

18

34

72

25

47.2
100

Tablo 4’de görüldüğü gibi, haber içeriklerinin dağılımı her iki gazetede farklıdır. ‘Süper İnfo’ gazetesinde
engelliliğin, bireyin kendisi ve ailesi tarafından nasıl deneyimlendiği üzerinde durulurken, ağırlıklı olarak
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yoksulluk ve işsizlik sorunu gündeme taşınmıştır. Bu bağlamda engelli bireyler ve aileleri tarafından medya,
mağduriyetlerini duyurabilecekleri ve kendilerine sosyal ekonomik yardım ulaştırılmasına fırsat olabilecek bir
aracı kurum olarak görülmüştür. Engelli bireylere yönelik toplumsal davranış kalıpları ve olumsuz tutumlar
ise neredeyse hiç gündeme taşınmamıştır. ‘Veçerni Bişkek’ gazetesinin haber içeriklerinde ise profesyonel
rehabilitasyonun önemi ve bu kapsamdaki proje ve faaliyetler öne çıkmıştır. Haber içeriklerinin bütünü
açısından bakıldığında, engelliliğin, toplumsal yaşamın ve ekonomik imkanların dışında kalmaya neden olan
bireysel bir sorun olarak algılandığı görülmektedir. ‘Normal’ toplumsal süreç ve faaliyetlerden dışlanmanın,
aynı zamanda toplumsal kaynaklı olduğu farkındalığı görülmemektedir.

Haberde Kullanılan Fotoğraflar:
Fotoğrafta okuyucu habere konu olan kişinin yaşamsal kesiti ile yüz yüze gelir. Bu bağlamda Barthes (2011)
fotoğrafın üç farklı uygulamanın (ya da üç değişik duygunun, niyetin) nesnesi olduğunu söyler. Bunlar;
“yapmak”, “maruz kalmak” ve “bakmak”tır (Barthes, 2011:21). Fotoğraf; bilgilendirmek, temsil etmek
etmek, şaşırtmak, göstermeye neden olmak ve tutkuyu kışkırtmak gibi işlevler taşır (Barthes, 2011:41).
Barhes’a göre iyi fotoğraflarda nesne konuşur, bakanı gizliden gizliye düşünmeye zorlar (Barthes, 2011:52).
Böylelikle okuyucu temsil ettiği şey hakkında daha fazlasını öğrenmek üzere metne yönelir. İncelenen
haberlerde yer alan fotoğraflar Tablo 5’de sunulmuştur:
Tablo 5. Haberde Kullanılan Fotoğraflar

Gazeteler
Haberin fotoğrafları

Süper İnfo
N

Engelli yetişkinler
Engelli çocuklar
Engelli kişilerin aileleri
Engelli ünlüler ve sanatçılar
Devlet yetkilileri
Yoksul ev yaşamı görüntüleri
Başarı, kutlama ve ödül fotoğrafları
Gönüllüler/yardımseverler
Temsili (tekerlekli sandalye, baston, satranç madalyası, kur’an vb.)
Fotoğraf yok
Toplam

Veçerni Bişkek

18
16
24
9

%
13.3
11.9
17.8
6.7

5
23
32
8
135

N

%
3
1
-

25
8.3
-

3.7

1

8.3

17
23.7

3
2
2
12

25
16.7
16.7
100

5.9
100

Tablo 8’de görüldüğü üzere, ‘Süper İnfo’ gazetesinde çok yoğun fotoğraf kullanılırken, ‘Veçerni Bişkek’
gazetesinde sınırlı sayıda işlevsel fotoğraf kullanılmıştır. ‘Süper İnfo’ gazetesinde engelli bireylerin ve
ailelerinin fotoğraflarına, yoksul ev yaşamı görüntülerine tanıklık edilmekte ve başarı fotoğraflarına yer
verilmektedir. Fotoğrafların acıyı ve yoksulluğu temsil etme amacı ile şefkat ve sorumluluk duygusu
uyandırma niyeti görülmektedir.
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Sonuç
Bu çalışma engelliliği bir toplumsal eşitsizlik biçimi olarak ele almış ve medyanın sorumluluğunu bu
bağlamda irdelemiştir. Medyanın bir toplumsallaşma aktörü olarak engelli insanlara karşı sorumlu ve bilinçli
haber yapması beklenmektedir. Bu konudaki duyarlılık, engelli insanlar hakkında olumlu kamuoyunun
oluşturulması, önyargı ve ayrımcılıkların iyileştirilmesi ve vatandaşlıklarının güçlendirilmesi için gereklidir.
Farklı özelliklere sahip insanlara ilişkin toplumsal algı yaratmanın sorumluluğu öncelikle bu kitleyi doğru
temsil etmektir. Bu bağlamda medyanın, engelli insanlarla yapıcı etkileşim konusunda yeni bilgi birikimlerine
açık olması ve stereotip algıyı pekiştirmemesi önemlidir. Ancak medyanın çoğu zaman engellilerin tıbbi ve
ekonomik mağduriyetlerine yönelik haber yaptığı, toplumsal ve etik boyutları göz ardı ettiği görülmektedir.
Bu bağlamda medyada engelliliğe ilişkin stereotip algının; acıma, trajedi ya da erişilmez başarı ile
ilişkilendirildiği görülmektedir. Engelli bir kişinin, pek çok zorlu koşulu aşarak hedefine ulaşmış bir yetenek
mucizesi olarak sunulması ilk bakışta olumsal görünmektedir. Ancak engelli bir kişinin başarıya ulaşmasının
mümkün olduğunu vurgulamak yerine bu başarının doğal bir durum olduğunu vurgulamak çok daha eşitlikçi
bir yaklaşımdır. Bu bağlamda etik ilkeleri ihlal etmeyecek şekilde özenli, dikkatli, eşitlikçi bir terminoloji
kullanılması önemlidir.
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REPRODUCING OF THE VIOLENCE VIA THE NATION
OF ‘PEACE’ IN THE STORIES ABOUT VIOLENCE
AGAINST WOMEN ON TURKISH PRINTED MEDIA
TÜRKİYE’DE YAZILI MEDYADA YER ALAN KADINA
YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNDE “BARIŞ” KAVRAMI İLE
ŞİDDETİN YENİDEN ÜRETİLMESİ
Evin Doğan (Şişli Vocational High School)
Elif Miral Oktay (Şişli Vocational High School)

Abstract
The subject of this work is the form of discourse and language which are used in the stories of violence against women. Specially,
it focuses to the notion of 'peace' and 'to make peace' via headlines like "Killed his love because she denied to make peace",
"Shouted his wife who denied to make peace" or "Injured his wife who denied to make peace". The notion of peace that is
defined "ideal environment" in contrary to war and is the main subject of this work, is a notion based on equality, justice,
human rights, freedom, consensus, dialogue and solidarity. The peace is defined as an ideal in political and public field as well as
in private field. The peace reflects the environment which is violence- and tension-free and egalitarian and democratic. Equal
right of speech, equal right of decide and execute, common production and consuming and the structure in which freedoms are
secured, constitute provision of the peace in private field. The peace environment in which mutual secure, dialogue, consensus,
tolerance and solution facility dominate, has potential to block violence and clash and actually peace itself means violence-free.
Within the scope of this work, it is determined that media legitimates the violence against women via the notion of peace which
is used in the stories about violence against women on Turkish papers. In violence stories, by replacing the notions of to bend, to
obey, to consent, to accept without any reserves, the life which the husband gives, with the notion of peace, it is seen that negative
perception against women is constituted and message that women deserve to be punished is given. The media which is supposed to
create awareness and susceptibility about the violence against women and reveal the relation between violence and social
structure and political system, is seen as the reproducer of dominant masculine structure.
Keywords: Media, Gender, News, Peace, Violence,

Giriş

B

arış kavramsal olarak genellikle savaş ile birlikte ele alınmakta ve “savaşmama durumu”, “savaşı sona
erdirme” şeklinde tanımlanmaktadır. Savaş, her dönem ve her toplumda, insanın temel yaşam hakkını
elinden alan, varlığını sürdüremez kılan, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı veya en azından ihlal
edildiği şiddet, çatışma, gerilim ve baskı ortamıdır. Şiddetin en yoğun ve örgütlü şekilde kullanıldığı savaşlar,
bastırma, hakim olma, yıkma veya yok etme üzerine kuruludur. Savaşın aksine “ideal ortam” olarak
nitelendirilen ve bu çalışmanın ana konusunu oluşturan “barış” ise şiddetsizlik veya çatışmasızlık durumudur.
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Ancak şiddet ve çatışmasızlık hali tek başına ‘barış’ kavramını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Siyasal
literatürde özellikle 1960’lara kadar, çatışma ve şiddetsizlik üzerinde tanımlanan barış kavramı günümüzde
“uzlaşı”, “adalet”, “eşitlik”, “özgürlük”, “insan hakları”, “etkileşim” gibi kavramlarla birlikte ele alınmaktadır.
Barış, çatışma ve şiddetin son bulması ve karşılıklı müzakere, uzlaşı, işbirliği ve dayanışma ortamına işaret
etmektedir.
Dünyada savaş sonrası süreçleri inceleyen akademisyenler ve aktivistler, barışın “ateşkes” demekten çok daha
fazlası olması gerektiğini, barışın sürdürülebilir ve toplumsal olmasının her alanda gerçekleşecek bir iktidar
paylaşımı ile mümkün olacağını belirtmektedirler. (Üstündağ, 2014, ss.358) Barışı sadece savaş kavramıyla
tanımlamanın yetersizliğine dikkat çeken ve yapısal şiddet üzerinde duran Galtung’a göre pozitif ve negatif
olmak üzere iki tür barış vardır. Savaşın ve kişisel şiddetin olmaması durumu negatif barış; fiziksel ve yapısal
şiddetin olmadığı, adaletin tesis edildiği durum pozitif barıştır. Negatif barış yapısı itibariyle kırılgandır ve
pozitif barış için gerekli düzenlemeler yapılmadıkça çatışmaların yeniden canlanması tehdidi bulunmaktadır.
Galtung sürdürülebilir, kalıcı bir barış için önemli olanın çelişkilerden doğan çatışmayı aşan, dönüştüren yeni
bir gerçeklik inşası olduğunu belirtmektedir. (Aktoprak, 2018) Galtung’un da üzerinde durduğu gibi barışın
sağlanması ve sürekli kılınması birtakım süreçlere veya inşa edilecek yeni modellere bağlıdır. Barışın temel
hedefi çatışmayı sonlandırma ve tekrarını önlemeye yönelik ise, çatışmayı tek bir nedene indirgemeden, onu
körükleyen bütün kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik nedenler, toplumsal dinamikler analiz edilmeli ve
bunların dönüştürülmesi sağlanmalıdır. (Akgül, 2011, ss.215-216)
Adalet, eşitlik, açıklık/şeffaflık, işbirliği ve dayanışma ile hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, ifade ve
örgütlenme alanlarının yaratılması veya güçlendirilmesi barış sürecinin yapı taşları olarak gösterilebilir. Aynı
zamanda her türlü ayrımcı, ötekileştirici ve dışlayıcı söylem ve pratiklerin kullanılmaması, şiddetin ve insan
hakları ihlallerine yol açan siyasal ve toplumsal ilişkilerin dönüştürülmesi gerekir. Toplumsal çatışmaları
çözmeye yönelik kurum, norm ve usullerin yerleştirilmesi, demokratik katılım kanallarının güçlendirilip
genişletilmesi, toplumsal adaleti gerçekleştirmeye yönelik düzenlemelerin yapılması, hukuk devletinin temel
ilkelerine uyulması, barış değerlerini referans alan toplumsal mutabakat kültürüne uygun dilin kurulması
pozitif barışın sağlanması ve süreklileştirilmesinde temel unsurlardır.(Sancar, 2018)
Barış, siyasal veya kamusal alanın yanı sıra özel alanda da ideal olanı tanımlamaktadır. Barış, şiddetsiz,
gerilimsiz, eşitlikçi ve demokratik bir ortamı yansıtmaktadır. Eşit söz hakkı, eşit karar alma ve uygulama
hakkı, ortak üretim ve tüketim ile bireysel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve güvence altına alındığı yapılar,
barış ortamının özel alandaki karşılığını oluşturmaktadır. Karşılıklı güven, diyalog, uzlaşı, hoşgörü ve çözüm
odaklılığın hakim olduğu barış ortamı, şiddet ve çatışmayı engelleme potansiyeline sahiptir ve aslında barışın
kendisi şiddetsizlik demektir.

Medyada Kadın Temsili ve Şiddet
Şiddetin bir sarmal haline geldiği savaş ve çatışma dönemleri, kadına yönelik, fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddetin en yoğun yaşandığı ortamları oluşturur. Ancak kadının şiddete maruz bırakılması sadece
savaş ve çatışma dönemi ile sınırlı değildir. Kadın, evde, okulda, sokakta, yatak odasında, işyerinde kısaca
yaşamın tüm alanlarında şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Kadına yönelik şiddet; yaşam hakkı, beden
bütünlüğü, barınma, çalışma ve sağlık hakkı gibi kadınların pek çok hakkını ihlal eden ve yok sayan, temel
hak ihlallerinden biridir. Kadına yönelik şiddetin boyutları çeşitli ulusal ve uluslar arası örgütler ve sivil
toplum kuruluşlarının raporlarında yer bulmaktadır. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin sadece ölümle
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sonuçlanan sayısal verilerine bakıldığında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporu dikkat
çekicidir. Rapora göre, 2008’yılında 80 kadın, 2009 yılında 109 kadın, 2010 yılında 180 kadın, 2011
yılında 121 kadın, 2012 yılında 201 kadın, 2013 yılında 237 kadın, 2014 yılında 294 kadın, 2015 yılında
303 kadın, 2016 yılında 328 kadın ve 2017'de 409 kadın öldürülmüş ve toplam 332 kadına cinsel şiddet
uygulanmıştır. Rapora göre kadınlar en çok boşanmak istedikleri ve kendi hayatlarına dair karar almak
istedikleri için öldürülmüştür.
Kadına yönelik şiddet olaylarının aktarıldığı ve toplumsal alanın gündemine sokulduğu mecralardan biri
medyadır. Medya, başta haberler olmak üzere, köşeyazıları, haber bültenleri veya kuşak programlarında
kadına yönelik şiddet konusuna çeşitli biçimlerde yer vermektedir. Medyanın kadına yönelik şiddet içerikli
yayınlarına ilişkin yapılan bilimsel araştırmalar, medyanın hegemonik, ataerkil ve cinsiyetçi yapısını ortaya
koymaktadır. Medya sadece kadına yönelik şiddet konusunda değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
meşrulaştırmada, egemen eril ideolojiyi yaygınlaştırmada ve toplumsal rızayı sağlamada etkin rol
üstlenmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve medeni
alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını
engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım,
mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelmektedir. (Demirgöz Bal, 2018) Medya, toplumsal cinsiyet rollerine
uygun olarak kadınlık ve erkekliği sunmakta ve eşitsizliği doğrudan veya dolaylı olarak yinelemektedir. Çünkü
medya, toplumdaki güç ve hâkimiyet ilişkilerinin onaylanması, meşrulaştırılması, dönüştürülmesi ve yeniden
yapılandırılmasında aktif rol oynamaktadır. Egemen söylemin yenilenmesini ve süreklileştirilmesini sağlayan
medya, özellikle ataerkil söylemi iletileri aracılığıyla topluma sunmaktadır. Eleştirel Söylem Çözümlemesi’nin
önde gelen teorisyenlerinden biri T. Van Dijk’e göre, insanların eylemlerini denetim altında tutmak,
söylemlerini de denetim altında tutmaktır. Bu yüzden, toplumda iktidarı kontrol etmenin bir yolu da
yalnızca, bir tür söylemi ya da eylemi değil, aynı zamanda, metin ya da konuşma olarak adlandırdığımız
spesifik söylem uygulamalarını da denetim altında tutmaktır. Bilgiyi, ideolojiyi ve tutumları denetlemek,
insanların eylemlerinden çok zihinlerini kontrol etmenin garantili bir yoludur. Bu yüzden, eğer söylemi
kontrol edebiliyorsanız yalnızca gazeteleri değil, aynı zamanda, muhtemelen okuyucuların zihinlerini de
doğrudan ya da otomatik bir şekilde olmasa da dolaylı olarak– kontrol ediyorsunuz demektir. (Dijk, 2010)
Kadının medyada temsili genellikle iki kimlik ekseninde gerçekleşmektedir. Bu kimliklerden biri, geleneksel
rolü ve özel alanı içinde, evine bağlı ‘sadık eş’ ya da ‘fedakar anne’ iken diğer kimliği ise bedeninin seyirlik bir
tüketim nesnesi olarak sunulduğu ‘cinsel’ kimliğidir. Medyada yer almayan ya da istisnai olarak yer alan
kadınlar ise, meslek sahibi, başarılı iş kadını ya da herhangi bir alanda bir başarı elde etmiş, söz sahibi olmuş
kadınlardır. Dolayısıyla medyanın kadını ‘özne’ olarak değil, erkeğin ‘eşi’, ‘çocuğunun annesi’ ya da ‘seyirlik
metası’ olarak erkeğinin nesnesi olarak tanımladığını söylemek mümkündür. Bir kadının ‘haber değeri’
taşıması için ancak bir ‘kurban’ ya da ‘arzu nesnesi’ olması gerekmektedir. İnceoğlu’nun ifade ettiği üzere,
“Medyada kadınlar hakkında haber yapılabilmesi için kadının tecavüze uğraması (kurban) veya birisinin
yuvasını yıkması vs. türünden trajik olaylarda yer alması gerekmektedir. Zaten bu durumda bile magazinsel
söylem egemenliğini sürdürmektedir. Kadın gazetelerinde kadın-erkek ilişkisi üzerine anlatılanlarsa, kadının
gündelik yaşamında karşılaşılan sorunların çok uzağında, hatta onları unutturmaya yöneliktir.” (İnceoğlu,
2004, ss.11-20)
Kadını ikincilleştiren, araçsallaştıran ve dilediği yerde ise yok sayabilen eril egemen söylem, otoriter rejimlerin
uyguladığı bir “devlet politikası” olmakla birlikte, zaman içinde dinsel geleneklere uyumlu ya da muhafazakar
siyasetlerin de kendilerini çok rahat hissettikleri bir cinsiyet rejiminin temelleri haline dönüşmüştür.(Üşür
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Sancar, 2008, ss.222) Eril normlar, değerler, inançlar ve ideolojinin hakim olduğu cinsiyetçi rejim, kadın
bedenini, iradesini ve tüm yaşamını denetim altına almak için kadınlara mutlak itaati dayatmaktadır. “Kutsal
aile” içinde “annelik rolü” ile kutsanan ve itaatkar olarak konumlandırılan kadın “aile birliğini” korumak ve
sürdürmek zorundadır. Kutsal aile, mevcut ataerkil yapılanmanın temel yapı taşı olarak rol oynamakta ve
kadının toplumsal cinsiyet rollerinin belirleme ve süreklileştirme işlevi görmektedir. Ataerkil sistemde
toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunun bütünlüğünün ve evlilik yoluyla devamının sağlanması
gelenekler, dini kurallar ve hukuk sistemiyle de desteklenmektedir. (Can, Aksu, 2016, ss.902) Medya da bu
süreçte rolünü yerine getirmekte, geleneksel toplumsal değerlerin devamını sağlanabilmesi için kadına
yüklenen tüm toplumsal konumlar ve söylemleri dolaşıma sokmakta, normalleştirmekte ve
doğallaştırmaktadır. (Yıldız, 2008) Medya, ataerkil toplum yapısının mevcut düzenini koruma ve sürdürme
eğilimine destek verecek nitelikte yayınlar hazırlamakta, haber dili ve söylemini bunun üzerine inşa
etmektedir. Medya özellikle şiddet haberlerinde, kamusal alanda sınırlı olarak yer bulmakla birlikte
çoğunlukla “özel alan”a sıkıştırılan kadını, sosyal yaşamın dışında tutmaktadır. Kadına sadece, aile ile sınırlı
bir ilişkilenme ve üretim alanı tanınmaktadır. Kadın kendisine yüklenen rollerinin dışına çıktığı taktirde
şeytan, kötü, namussuz, ahlaksız, tehlikeli, sorunlu, kışkırtıcı veya davetkar olarak tanımlanmaktadır. Kadına
yönelik şiddet suçu “namus”, “aldatma”, “yalan söyleme”, “kıskançlık”, “kıyafet krizi” gibi nedenlerle
gerekçelendirilmekte, fail haklılaştırılmakta ve şiddet meşrulaştırılmaktadır. Haberler cinsiyetçi yapı içinde
kurulmakta ve şiddetin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenlerine ilişkin bağlam yerine, bireysel
nedenler ön plana çıkartılmaktadır. Erkeğin bireysel edimi olarak ele alınan şiddet, bağlamdan kopartılarak
kişiselleştirilmektedir. “Talihsiz” olay olarak resmedilen kadına yönelik şiddet, dramatize edilmekte,
magazinselleştirilmekte ve pornografik bir seyir nesnesi haline dönüşmektedir. Medyada kadına yönelik şiddet
olgusu, toplumsal sistem ile ilgisini kuracak ve politik yönünü ortaya koyacak biçimde
haberleştirilmemektedir.

Çalışmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği veya cinsiyet ayrımcılığı yaklaşımının kadına yönelik şiddet
haberlerinde “barış” kavramı kullanılarak nasıl yeniden üretildiği ve dolaşıma sunulduğunu ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak “Barışmadığı” gerekçesiyle şiddete
maruz bırakılan kadınlar ve yaşanılan olaylarla ilgili haberler çözümleme birimi belirlenmiş ve analiz
edilmiştir. Araştırmanın varsayımına göre, şiddet haberlerinde “barış” kavramına yer verilmesi ile “ideal” olan
yaşamı kabul etmeyen kadına yönelik negatif algı oluşturulmaktadır. Medya “barış” kavramı üzerinden kadına
yönelik şiddeti meşrulaştırmakta ve “kutsal aile birliği” söylemini yineleyerek, kadına toplumsal cinsiyet
rollerini hatırlatmaktadır.
Araştırma kapsamında haberlerin seçilmesinin nedeni, haber insanların gelecekleri ile ilgili kararları almakta,
öteki insanlar ve çevreyle ilişkiler kurmakta, dünyayı algılamakta, en önemli unsuru oluşturan bilgilerdir
(Girgin, 2000, ss.77). Haber insanın yaşadığı siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel ortamı veya gerçekliği
yeniden kurgulamakta ve süreklilik kazanması için gerekli verileri sunmaktadır. Araştırmanın evreni
Türkiye’de online olarak yayınlanan gazetelerin okura sunduğu haberlerdir. Araştırmanın örneklemi
gazetelerin web sitelerinde yayınlanan, doğrudan veya dolaylı olarak kadına yönelik şiddet ile ilgili
haberlerden oluşmaktadır. Arama motorları aracılığıyla “kadına yönelik şiddet” haberleri tespit edilmiş,
ardından “barış” kavramının yer aldığı haberler sistematik olarak belirlenmiştir. Amaçlı ve sistematik
örneklem belirleme metodunun kullanıldığı araştırma kapsamında 12 haber seçilmiş ve başlık, spot, içerik ve
fotoğraflar incelenerek söylem analizi yapılmıştır. Söylem hem var olan iktidar ilişkilerinin yeniden üretildiği
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hem de mücadelenin verildiği alanlardan biridir. Eleştirel söylem çalışmaları ise toplumdaki eşitsiz güç
ilişkilerinin söylemde nasıl yapılandığını/inşa edildiğini ve yeniden üretildiğini açıklamaya çalışmaktadırlar.
Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi’nden yararlanılarak yapılan analizde haber başlıkları, spot ve haber
metinleri ile haber fotoğrafları incelenmiştir. Medya söyleminin temel araçlarından biri olan haber, egemen
söylemlerden, güç ve iktidar ilişkilerinden bağımsız değildir. Çalışmada, haberlerde şiddetin nasıl yer aldığı,
şiddet eylemlerine ilişkin neden-sonuç ilişkilerinin nasıl kurulduğu; şiddete maruz kalan ile şiddetin failine
ilişkin kullanılan tanımlamaların ne olduğu, haberlerde yer alan “barış” kavramının kullanım biçimleri ve
içerdikleri anlamlar analiz edilmiştir.

Araştırmanın Bulguları ve Analizi
Araştırma kapsamında örnekleme dahil edilen haberler öncelikle, formatları ve türlerine göre tanımlanmıştır.
Çünkü haberin ele alındığı bağlam, tür ve formatlar üzerinden şekillenmektedir. Örneklem içerisinde yer alan
haberler “Güncel”, “Gündem”, “Yerel” veya “Yaşam” üst başlığı altında sunulmuştur. Sözkonusu başlıklar,
kadına yönelik şiddet haberlerinin nerede ve nasıl konumlandırıldığının ipuçlarını vermektedir.
“Polis/adliye” bağlamında ele alınan kadına yönelik şiddet vakaları bireysel “olay” haberleri olarak
aktarılmaktadır. Kadına yönelik şiddet haberleri ‘olaya dayalı’ haber çerçeveleri kadınların maruz kaldığı
şiddet haberleri bir olgu olarak genel ve soyut bir bağlamda ele alınmamakta; bunun yerine somut örnekler
üzerinden kişiselleştirilerek verilmektedir. (Iyengar, 2002, ss. 407-408). Haberlerde kadına yönelik şiddetin
“adli vaka” olarak yansıtılması, suçu kişiselleştirilmekte ve sorunun siyasal veya sosyal bağlamdan kopartılarak
okurun gündemine sunulmasını sağlamaktadır.
Haberlerin başlıkları, haberin temasını ve anlamını ortaya koyan metinlerdir. Haber başlıkları, alt başlıklar,
haber spotları, haber girişleri, haber kaynakları, ardalan ve bağlam bilgisi, olayın taraflarının
yorumları/değerlendirmeleri ve görseller Eleştirel Söylem Analizi’nde haberin makro yapısını ortaya
koymaktadır. Van Dijk’e göre, haber başlıkları genellikle güce/iktidara sahip olanlar tarafından kontrol
edilmekte, alıcıların zihinsel modelleri ve hafızaları üzerinde ve dolayısıyla sosyal eşitsizlik ve tahakkümün
üretilmesinde büyük bir etkisi olmaktadır. Başlıklar, metni hazırlayanlar tarafından bilinçli olarak bu niyetle
belirlenmekte ve böylece iletmek istediği temel anlamı/bilgiyi vurgulayarak alıcıların/okuyucuların
anlamalarını ve olaya ilişkin zihinsel modellerinin oluşumunu etkilemektedir. (Doğan; 2015, ss.200-201)
Tablo 1’de görüleceği üzere, incelenen haberlerin başlıklarda fail ve şiddete maruz bırakılan kişi belirsiz
bırakılmıştır. Failin belirsiz bırakılması, suç faili olan erkeğin geri planda tutulmasını sağlamakta ve böylece
şiddetin cinsiyetçi boyutunun yok sayılmasına neden olmaktadır. Haber başlıklarında ve metinlerinde dikkat
çeken başka bir unsur da, şiddete maruz bırakılanlara yönelik “barışma teklifini reddetti”, “barışmadı”,
“barışmak istemedi” gibi ifadelerle olumsuz yüklenim yapılmasıdır. “Barışmadı” ifadesiyle olumsuz bir yargı
içeren başlıklar, aktarılan olayın ne şekilde algılanması gerektiği konusunda okuru manipüle etmekte ve
gerçekleştirilen eyleme olaylı olarak bir meşruiyet kazandırmaktadır. (İşliyen, 2015, ss.483)
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Tablo 1: Haber Başlıkları ve Haber Görseli Tablosu

1

YAYIN
KURULUŞU
NTV
18.08.2012

HABER BAŞLIĞI

HABER GÖRSELİ

Barışmayan eşini parkta bıçakladı

Fail elinde bıçakla kadına şiddet uygulamaktadır.
Her ikisinin de arkası dönüktür, yüzleri
gösterilmemiştir.

2

Akşam
03.08.2013

Barışmayan eski eşini bıçaklayıp
intihar etmek istedi

Yaralı kadın, sedye ile ambulansa taşınmaktadır.
Yüzü açıkça gösterilmiştir.

3

Star
08.07.2014

Barışmayan eşini öldürdü

Ambulans, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri
olay yerindedir.

4

Yeni Şafak
08.07.2014

Barışma talebini kabul etmeyen eşini
öldürdü

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme
yapmaktadır.

5

T24
22.02.2016

Barışmak istemeyen eşini öldürdü,
ardından da intihar etti

Fail ve şiddete maruz kalan kadının düğün
fotoğrafı kullanılmıştır.

6

Hürriyet
17.02.2017

Barışmaya ikna edemediği nikahsız
eşini öldüren zanlı tutuklandı

Fail elleri kelepçeli güvenlik güçleri ile birlikte
resmedilmiştir.

7

Hürriyet
02.07.2017
Hürriyet
29.08.2017

Barışmayan eşini tüfekle öldürdü

Görsel kullanılmamıştır.

Barışmayan eşini bıçaklayan kocaya
yeniden yargılama

Fail, sivil güvenlik güçleri eşliğinde araçtan
inerken resmedilmiştir.Yüzü açıkça
gösterilmektedir.

9

Yeni Akit
13.02.2018

Barışmak istemeyen eski eşine
kurşun! Sonrada kendine…

Güvenlik güçleri olay yerindedir. Yerdeki kan
lekesi buzlanmıştır.

10

Akşam
14.02.2018

Barışma teklifini reddeden eski eşini
vurdu

Yaralı kadın, sedye ile ambulansa taşınmaktadır.
Yüzü açıkça gösterilmiştir.

11

Sabah
15.02.2018

Barışmak istemeyen eşe şiddet!

Adana adliye sarayı ve şiddete maruz kalan
kadının babasının fotoğrafı kullanılmıştır.

12

Sabah
15.02.2018

Barışmadı diye bu hale getirdi

Yaralı kadının yakın yüzü resmedilmiştir.
Uygulanan şiddet açıkça gösterilmiştir.

8

Haberin makro yapısı içerisinde yer alan ve haberin anlamını oluşturan unsurlardan biri olan görsel kullanımı
haberlerde farklılaşmaktadır. Failin fotoğrafının sınırlı kullanıldığı, şiddete maruz bırakılan kadının
görüntülerinin bazı haberlerde yer aldığı, aynı zamanda “düğün fotoğrafı” gibi fotoğrafların da haberlerde
kullanıldığı görülmektedir. Düğün fotoğrafının haberde kullanılması, kutsal aile birliğine yönelik bir
hatırlatmayı içermekte ve geçmişte çiftin “mutlu” beraberliğine vurgu yapmaktadır.
1 numaralı haberde ise kadına yönelik şiddet doğrudan fotoğrafta yer almıştır. Şiddetin fotoğraflarda
doğrudan okura gösterilmesi, gerek kadını gerekse uygulanan şiddeti seyirlik malzemeye dönüştürmektedir.
Şiddete maruz bırakılan kadınların herhangi bir gizleme yapılmadan doğrudan kanlı görüntüler ile teşhir
edilmesi şiddetin yeniden üretilmesine ve dolaşıma sunulmasına neden olmaktadır. Fotoğraflarda şiddetin
açık ve yoğun biçimde kullanılması, okur veya izleyicinin şiddetin yaşamın bir parçası olarak normal bir
davranış olduğuna inanması, şiddete karşı duyarsızlaşması veya korkuya kapılması gibi sonuçları
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bulunmaktadır. Haberlerde kullanılan görsellerde dikkat çeken başka bir unsur da özellikle güvenlik
görevlilerinin yer aldığı fotoğraflardır. 3, 6, 8 ve 9 numaralı haberlerin fotoğrafların güvenlik görevlileri, olay
yeri ile birlikte yer almaktadır. “Polis/adliye” kapsamında yer alan fotoğraflar ile güvenlik güçlerinin olaylara
dahil olduğu belirtilerek “güvenlik” ve “huzur” mesajı verilmektedir. 6 ve 7 numaralı haberlerde de failin elleri
kelepçeli veya adliyede fotoğrafının yer alması aynı mesajı yani güvenlik ve huzurun sağlandığı ve artık
gündelik yaşamın devam edebileceği mesajını içermektedir.
Tablo 2’de haber başlıkları ve metinlerinde ardalan bilgisi ve bağlamın haberlerde sunulmadığı görülmektedir.
Haber metinlerinde kadına yönelik şiddet arkaplan ve bağlamdan kopartılarak bağımsızlaştırılmakta ve basit
bir nedensellik bağına indirgenmektedir. Olayların ardalanından kopuk biçimde sunulması ile sözkonusu
şiddet, bireysel, anlık tepki veya öfke sonucu gerçekleştirilen eylemler olarak yansıtılmaktadır. Böylece
şiddetin cinsiyetçi boyutu ortadan kaldırılmakta ve ataerkil sistem ile bağı gizlenmektedir. Medya sadece
şiddeti sunmamakta, hangi şiddetin suç, hangi şiddetin meşru olduğunu göstermektedir. Medya bazı şiddet
biçimlerini bize suç olarak sunarken, diğerlerini suç olmaktan çıkarır, ayrıca, suçu da tipleştirmekte ve
kişiselleştirmektedir. (İnal, 2008, ss.70-71) Haberlerde şiddetin kadının “barışma” edimini gerçekleştirmemesi
nedeniyle ortaya çıktığı aktarılmakta, sorumluluk şiddete maruz bırakılan kadına yüklenmektedir. Haberlerde
kadınlar toplumsal cinsiyet rejiminin mağdurları değil kışkırtıcıları olarak konumlandırılmaktadır. Böylece
kadınlar sistematik şiddetin değil, kendi iddialarının, görünüşlerinin, taleplerinin kurbanı gibi sunulmuş
olurlar. Şiddet, bu ‘taşkın’ kadınlığın normal bir sonucu olarak haberin satır aralarında yerini almaktadır.
(Akınerdem, 2016, ss.6)
Barış, önceki bölümde de belirtildiği üzere şiddetsiz, gerilimsiz, eşitlikçi ve demokratik bir ortamı
yansıtmaktadır. Eşit söz hakkı, eşit karar alma ve uygulama hakkı, ortak üretim ve tüketim ile bireysel hak ve
özgürlüklerin tanındığı ve güvence altına alındığı yapılar, barış ortamının özel alandaki karşılığını
oluşturmaktadır. Başlıklarda kullanılan “barış” kavramı arka plan ve bağlam olmadığı için “koşulsuz, şartsız
boyun eğme, itaat etme, razı olma, kabul etme”yi içermektedir. Kadının bu durumu kabul etmemesi “barış
teklifini reddetti” şeklinde aktarılarak, erkek şiddeti masum ve iyi niyetli olarak yansıtılmakta ve romantize
edilmektedir. Kadınlardan beklenen itaatkâr, uysal, pasif ve fedakâr kadın rolünün yerine getirilmemesinin ve
Türkiye’deki kültürel ve geleneksel kadın rol modeline uyulmamasının, kadınlar için bir öldürülme nedeni
olduğu yargısını güçlendirmektedir.(Gül; Altındal, 2015, ss.180)
Aslında barış ve kadın ilişkisi özellikle feminist çalışmaların ilgi odağında yer almaktadır. Kadının biyolojik
yapısı, yaşatmaya, üretmeye, korumaya ve çözümlemeye, uzlaşmaya, yapıcı ve barışçıl olmaya olanak
sağlamaktadır. Kadının pratik ve çözümleyici özelliği, barış mücadelelerinde öncü rol üstlenmesi bilinçli bir
tercih ve yaklaşım olarak da görülmektedir. Diğer yandan kadının sadece biyolojik yapısı nedeniyle barış
yanlısı olmadığı, kadınların ancak toplumsallaşma ve kadınlığa atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle
daha barışçıl oldukları varsayılmaktadır. (Elwood, 2018)
Dijk’in söylem analizine göre, haberlerde kullanılan sözcükler, sözdizimleri, sentaks ve retorik mikro yapıyı
oluşturmakta ve haberin ideolojik formülasyonunu göstermektedir. Haberin sözcükler düzeyindeki yapısı
anlamın verilmesinde işlevsel bir rol taşımaktadır. Ataerkil egemen ideolojinin temel birimlerinden biri olan
“kutsal aile kurumu” haberlerde alt metin olarak sunulmaktadır. “Yuva” ve “aile” sözcüklerinin sıklıkla
kullanıldığı haberlerde kadın “aile birliğini korumayan”, “yuvanın dağılmasını sağlayan” suçlu taraf olarak
aktarılmaktadır. 10 numaralı haberde şiddetin romantikleşme aracı olarak “Sevgililer Günü” ön plana
çıkartılmış, “Kadını kalbinden vurduktan sonra kendi kalbine sıkarak intihar girişiminde bulundu” detayına yer
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verilmiştir. Haber metninde kullanılan “Demirci onun yanına gelerek barışmak istediğini kendisini çok sevdiğini
söyledi. Genç kadın eski eşinin bu teklifini kabul etmedi” ifadeleri ile kadının şiddeti hak ettiği alt mesajı
verilmiştir. 12 numaralı haberde de, Sevgililer Günü ön plana çıkartılmış, “2 çocuk annesi Gamze Çiçin,
Sevgililer Günü’nde şiddet gördü. Çılgın koca, barışma teklifini reddeden kadını öldüresiye dövdü” ifadeleri yer
almıştır. Haberde dikkat çekicilik sağlamak için yapılan “Sevgililer Günü” ifadesi, şiddetin romantikleşmesini
ve dramatikleştirilmesini sağlamıştır. Duygusal ifadelerin, görsellerin ve yan yana getirmelerin çekim gücü,
haberin daha çok dikkat çekmesine ve/ya tıklanmasına neden olmaktadır. (Akınerdem, 2016, ss.6 ) “Evine
dönmesi için bir türlü ikna edilemeyen” ifadesinin yer aldığı 5 numaralı haberde olduğu gibi kadın, erkeğin
tüm iyi niyetli çabasına karşın aile birliğini sarsan, yıkıcı ve bozucu taraf olarak gösterilmiştir.
Tablo 2: Haber Kaynağı, Arkaplan, Bağlam, Nedensellik Bağı ve Sonuç Tablosu
HABER
KAYNAĞI

ARKA PLAN VE BAĞLAM
NEDENSELLİK BAĞI

BİLGİSİ

/

SONUÇ

1

-

2

DHA

Kadının çocuklarıyla birlikte evden ayrılması ve
'barışma'yı kabul etmemesi
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce boşanma ve
kadının 'barışma'yı kabul etmemesi

A.A, 8 yerinden bıçaklanarak yaralandı ve tedavi
altına alındı. M.A, polis tarafından gözaltına alındı.
Naziye Döngelli, bıçaklanarak yaralandı ve tedavi
altına alındı. İntihara teşebbüs eden Şerafettin Akçay,
polis tarafından gözaltına alındı.

3

DHA

üzere olduğu eşi hakkında
olması ve kadının 'barışma'yı

Şefika S.tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

4

DHA

Failin boşanmak
uzaklaştırma kararı
kabul etmemesi
Failin boşanmak
uzaklaştırma kararı
kabul etmemesi

üzere olduğu eşi hakkında
olması ve kadının 'barışma'yı

Şefika S.tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Kaçan Yusuf S., yakalanarak gözaltına alındı.

5

-

Kadının faili terk ederek baba evine yerleşmesi ve
kadının 'barışma'yı kabul etmemesi

6

DHA

Nikahsız eş kadının faili terk ederek baba evine
yerleşmesi ve kadının 'barışma'yı kabul etmemesi

7

DHA

8

-

9

İHA

10

AA

Kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle faili terk
ederek baba evine yerleşmesi ve kadının 'barışma'yı
kabul etmemesi
Anlaşmazlık nedeniyle boşanma ve kadının
'barışma'yı kabul etmemesi
Anlaşmazlık nedeniyle boşanma, failini eşini çok
sevdiğini birleşmek istediğini söylemesi, buna rağmen
kadının her defasında eski eşini reddetmesi
Kadının eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu
öğrenip babasının evine yerleşmesi ve 'barışma'yı
kabul etmemesi

İbrahim Çelebi karısı Zeynep Çelebi'yi öldürdü
ardından da kendisini vurarak intihar etti. Cesetler,
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Seher Yaşar, tabanca ile vurularak hayatını
kaybetti.Kaçan Ahmet Yazıcı yakalanarak gözaltına
alındı ve tutuklandı.
Güzide Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis,
eşini öldürüp kaçan Abuzer Yıldırım'ı yakalamak için
çalışma başlattı.
Kadın hastanede hayatını kaybetti. İntihara teşebbüs
eden Demirci'nin tedavisi ise devam ediyor.
Kadın hastanede hayatını kaybetti. İntihara teşebbüs
eden Demirci'nin tedavisi ise devam ediyor.

11

AA

Kadının aldatıldığı ve şiddet gördüğü için baba evine
yerleşmesi ve 'barışma'yı kabul etmemesi

12

AA

Kadının aldatıldığı ve şiddet gördüğü için baba evine
yerleşmesi ve 'barışma'yı kabul etmemesi

Gamze Ç'yi sokak ortasında dövüldü. Murat Ç. için
eşinin bulunduğu eve 1 ay boyunca yaklaşmama
cezası verildi. Faile yardım eden kuzen Bülent K. adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gamze Ç'yi sokak ortasında dövüldü. Murat Ç. için
eşinin bulunduğu eve 1 ay boyunca yaklaşmama
cezası verildi.Faile yardım eden kuzen Bülent K. adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sokak ortasında dövülen kadın savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Dayakçı koca gözaltına alınıp,
tutuklandı. Gamze Çiçin devletten koruma talep etti.

Tablo 2’de haberin alındığı kaynaklar bulunmaktadır. Haberlerin çoğunlukla haber ajanslarından alındığı
görülmektedir. Haber konusunu oluşturan şiddet olayının bilgi kaynağı ise genellikle belirsiz bırakılmıştır. 2
numaralı haberde “Edinilen bilgilere göre” ifadesi kullanılmış, 1, 10 ve 12 numaralı haberde, “iddialara göre”
ifadesi yer almış, 5 numaralı haberde “Hürriyet’in haberine göre” ifadesi kullanılmış, diğer haberlerde ise
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doğrudan olaylara tanıklık edilmiş gibi kesin ve net ifadeler yer almıştır. Haberin anlatım biçimi ise
kronolojik sıraya bağlı öykü anlatımı esas alınarak, şiddetin hikayeleştirilmesi şeklinde olmuştur. Şiddetin
öyküselleştirilmesi olayın romantikleşmesi, bireyselleşmesi, önemsizleşmesi ve sıradanlaşmasına yol
açmaktadır.
Haberler Tablo 2’de yer aldığı üzere, çoğunlukla failin gözaltına alındığı veya tutuklandığı bilgisi ile son
bulmaktadır. Haberin sonuç cümleleri, habere konu olan olaya ilişkin son değerlendirme ve izleyiciye verilen
mesajı içermektedir. Yani sonuçlar izleyiciye habere konu olan olay veya duruma ilişkin ne düşünülmesi veya
hissedilmesi, nasıl bir tavır veya davranış sergilenmesi gerektiğine dair doğrudan ya da dolaylı olarak ipuçları
vermektedir. Münferit olarak gösterilen ve öyküleştirilen şiddet olayları haberlerde “Suçlu yakalandı herkes
güvende” alt mesajı ile sonlandırılmıştır. Haberlerin hiçbirinde kadına yönelik şiddete dair bilanço, şiddetin
münferit değil sistematik bir şekilde uygulandığına dair veri gibi, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu
belirten ifadeler yer almamaktadır.
Tablo 3’te haberlerde şiddet uygulayan erkek ile kadının yaş bilgisi ile isimlerinin açık veya kısaltılmış halde
kullanıldıkları görülmüştür. Şiddete maruz bırakılan kadınların “eski eş” veya “anne” sıfatlarıyla birlikte
kullanıldığı tespit edilmiştir. Kadını niteleyen “eski eş” veya “anne” sıfatları, medyanın toplumsal cinsiyet
rollerine paralel kadına yüklediği asli rolleri göstermektedir.
Tablo 3: Fail, Şiddete Maruz Bırakılan, Şiddet Aracı Tablosu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FAİL
Balıkesir'de bir kişi / Koca M.A.
38 yaşındaki Şerafettin Akçay
36 yaşındaki Yusuf S./ inşaat işçisi
36 yaşındaki Yusuf S./ inşaat işçisi
İbrahim Çelebi
47 yaşındaki Ahmet Yazıcı
26 yaşındaki Abuzer Yıldırım
43 yaşındaki Şerafettin Akçay
Mahmut Demirci
Şahıs / Mahmut Demirci
Ayrılan eş Murat Ç. /
Ayrı yaşayan eş
Ayrılan eş Murat Ç. /
Ayrı yaşayan eş

ŞİDDETE MARUZ KALAN
8 yerinden bıçaklanan kadın / Eş / Yaralı A.A
Eski eş / 37 yaşındaki Naciye Döngelli / 2 çocuk annesi
21 yaşındaki eş / 2 çocuk annesi / Şefika S.
2 çocuk annesi / 21 yaşındaki Şefika S.
Zeynep Çelebi
Nikahsız eş / 26 yaşındaki Seher Yaşar
1 çocuk annesi eş / 20 yaşındaki Güzide Yıldırım
Eski eş / 37 yaşındaki Naciye Döngelli / 2 çocuk annesi
Zühal Kırlangıç (47) / Eski eş
Kadın / Zühal Kırlangıç (47)
Karısı Gamze Ç.

ŞİDDET ARACI
Bıçak
Bıçak
Tabanca
Tabanca
Tabanca
Tabanca
Av tüfeği
Bıçak
Pompalı tüfek
Pompalı tüfek
-

Karısı Gamze Ç.

Öldüresiye dövme

Sonuç
Kadına yönelik şiddet toplumsal alanda sıklıkla yer aldığından medyada da yansımasını bulmaktadır.
Medyanın şiddet haberlerinde kullandığı dil ve söylem gerek akademik çalışmalarda gerekse feminist alanda
eleştirilmektedir. Haber sunum biçimlerinin kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığı ve yeniden ürettiği çeşitli
araştırmalarda da ortaya konulmuştur. Bu çalışmada da incelenen haberlerde özellikle “barış” ifadesi
üzerinden kadına yönelik şiddetin meşrulaştırıldığı ve “barışma” edimini gerçekleştirmeyen kadının şiddeti
hak ettiği mesajı verildiği görülmüştür. Haberlerde, eşit söz hakkı, eşit karar alma ve uygulama hakkı, ortak
üretim ve tüketim ile bireysel hak ve özgürlüklerin tanındığı ve güvence altına alındığı alan olan “barış”
kavramı, “koşulsuz şartsız itaat, razı olma, boyun eğme” anlamında kullanılmaktadır. Kadın “boyun eğip, razı
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olmadığı için “kutsal aile birliği”ne zarar veren taraf olarak resmedilmekte, erkeğin tüm iyi niyetli çabasına
rağmen, yuva yıkan, aileyi dağıtan kişi olarak gösterilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden
üretildiği haberlerde kadın “mağdur” olarak aktarılsa da, “barışmayan” taraf olarak arka planda
suçlanmaktadır. Sonuç olarak, haber içeriklerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını arttırıcı ve toplumsal
cinsiyet eşitlikçi bir söylem kullanılmadığı, şiddete karşı koruyucu önlemleri gündeme getirme ve yasal
süreçlerle ilgili bilgilendirme yapma gibi medyanın toplumsal sorumluluklarını yerine getirmediği aksine
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiği tespit edilmiştir.
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THE CONSTRUCTION OF THE THEATRE OF THE
ABSURD ON THE SOCIO-POLITICAL BASIS IN EASTERN
EUROPEAN COUNTRIES:
VACLAV HAVEL’S PLAY CALLED VYROZUMENI
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE ABSÜRT TİYATRO’NUN
SOSYO-POLİTİK TEMEL ÜZERİNE İNŞASI:
VACLAV HAVEL’IN BİLDİRİM ADLI OYUNU
Arzu Özyön (Dumlupınar University)

Abstract
In this stduy which adopts the method of literature sociology that is a combination of literature and sociology and which also
claims that not only does literature directs the society but also political, social and even economic circumstances reflect in
literature, Vaclav Havel’s play called Vyrozumeni will be handled and evaluated in the context of The Theatre of the Absurd. As
is known, the view that the writers of The Theatre of the Absurd do not have a concern to be political and thus the absurd plays
written in Western European countries have an apolitic structure is widespread in the West. However, on the contrary, in the
Eastern European countries it is observed that the plays with absurd characteristics reflect at the same time the socio-political and
economic circumstances of the period they were written in. In this context, the aim of this study is to focus on the reasons why the
plays of The Theatre of the Absurd written in the Eastern European countries were constructed on the socio-political and
economic background. For this reason, the play called Vyrozumeni which was written by Vaclav Havel in one of the Eastern
European countries, Czech Republic (Czechoslavakia, previously) and selected as example will be analysed both in the context of
absurd characteristics it has and the socio-political and economic reflections of the period and the reasons of them.
Keywords: The Theatre of the Absurd, Literature Sociology, Socio-political circumstances.

Giriş

B

atı’da 1950’li yıllarda ortaya çıkan ve Sürrealizm, Fütürizm, Dadaizm ve Ekspresyonizm gibi akımların
etkileri ile ve özellikle II. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımın ardından şekillenen Absürt Tiyatro,
politik olma kaygısını bir yana bırakarak insanlığın yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizlik gibi
ontolojik sorunları üzerine odaklanır. Politik bir ortamın içine doğmuş olmasına rağmen, Absürt Tiyatro
köklerinden koparılmış, sahip olduğu her türlü değer ve inancı yitirmiş insan (lık)ın acınası durumunu ön
plana çıkarır.
Ancak sonraki yıllarda Doğu Avrupa ülkelerine de yayınlan absürt hareket bu ülkelerdeki yoğun sosyo-politik
ve ekonomik koşullar altında Batı’daki örneklerinin tam tersi bir nitelik kazanır ve politik olmaktan
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kurtulamaz. Bu bağlamda çalışmada yöntem olarak edebiyat ve sosyolojinin aynı çatı altında iş birliği ile
ortaklaşa çalıştığı edebiyat sosyolojisinin benimsenmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir.

Edebiyat Sosyolojisi
Edebiyat sosyolojisi, çağın karmaşıklığı karşısında çaresiz kalan insanın tek bir yöntemi kullanarak sorunlara
çözüm bulamaması sonucunda iki farklı disiplinin, edebiyat ve topluma dair sorunları çözmek amacıyla aynı
bünyede bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış olan bir inceleme yöntemidir.
Edebiyatın sosyolojik izahını gerçekleştirme düşüncesinden hareketle varlık kazanan edebiyat sosyolojisi,
edebiyat ile toplumsal olgular arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyerek, edebiyat-toplum ilişkisinin değişik
yönlerini, yansımalarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Edebi eserler ve yazarlarının sosyal ortam, sosyal
ilişkiler ve bu ortamın değişik yönlerinin birbirleriyle irtibat noktalarını, geçişliliklerini, birbirlerine
etkilerini irdeleyen edebiyat sosyolojisi, bilimsel bir yöntemle elde ettiği bilgilerle toplum kuramının
oluşumuna katkı sağlamaktadır (Alver, 2012, s. 251).
Diğer bir deyişle edebiyat sosyolojisi edebiyat ile toplumun, ya da edebî eserler ile siyasal, toplumsal ve
ekonomik koşulların birbirlerine etkileri üzerine yoğunlaşır. Sadece tek taraflı olarak toplumsal ve siyasal
olanın edebî eserlere yansımalarını ele almakla kalmaz; edebî eserlerin de toplumu nasıl etkileyip
yönlendirebileceğinin örneklerini de verir. Çünkü edebiyat ve dolayısıyla edebiyatçı ve toplum sürekli olarak
karşılıklı etkileşim halindedir ve bu nedenle de birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Ömer Naci
Soykan’ın deyimiyle, “Yazar, içinde yaşadığı toplum-kültürün ve çağının ruhunu kendi tininin süzgecinden
geçirip, yaratıcı gücü ile yapıtında ortaya koyar” (2009, s. 7). Burada vurgulanması gereken nokta, bir edebî
eserin bir ayna misali toplumsal gerçekliği bire bir yansıtamayacağı, diğer bir deyişle yazarın hayal gücünün de
dikkate alınması gerektiğidir. Buna rağmen, “[b]u yapıtlar, toplumbilimcilerin kanıtlarının belgeleridir”
(Binyazar, 2010, s. 140). Edebî eserler her ne kadar yaratıcı gücün, hayal gücünün ürünleri olsa da bir
toplumun deneyimlediği siyasal, toplumsal ve hatta ekonomik olayların ve koşulların, kısacası gerçekliğin
yansımalarını barındırması kaçınılmazdır. Bu nedenle de edebî olmanın yanı sıra, bir toplumun yaşadığı
siyasal ve toplumsal olayların izlerinin sürülmesinde birer kanıt, belge işlevi görürler. Bu bağlamda sonraki
bölümde Vaclav Havel’in Bildirim adlı Absürt Tiyatro oyununda absürt özellikler yanında dönemin sosyopolitik yansımalarının izleri sürülecek ve Çek Cumhuriyeti’nde Absürt Tiyatro’nun Batı’dakinin aksine siyasal
ve toplumsal zemin üzerine inşa edilmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır.

Çek Cumhuriyeti’nde Absürt Tiyatro’nun Sosyo-Politik Zemin Üzerine İnşası: Vaclav Havel ve
Bildirim
Gerek Vaclav Havel’in kendisinin siyasi kişiliği gerekse Çek Cumhuriyeti’nin deneyimlediği toplumsal ve
siyasal olaylar bu Doğu Avrupa ülkesinde yazar tarafından kaleme alınan Absürt Tiyatro oyunlarının Batı’da
yazılan Absürt Tiyatro oyunlarının aksine, sosyo-politik arka plandan bağımsız olarak yazılmalarını olanaksız
hale getirir. Doğu Avrupa ülkelerinde siyasi koşulların etkisiyle yazılmış oyunlar bir yana, Martin Esslin Doğu
Avrupa halkının Batı’da yazılmış olan bazı Absürt Tiyatro oyunlarını bile ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve
toplumsal koşullar doğrultusunda politik olarak algılayıp yorumladığını dile getirir:
Godot’yu Beklerken- İngiltere ve Amerika’da tümüyle apolitik bir oyun- ilk kez Polonya’da buzların
çözüldüğü 1956’da gösterildiğinde, oradaki izleyici bunun, günün zorluklarını, bir gün mutlu günlerin
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geleceğini vurgulayarak açıklayıp duran bir toplumdaki yaşamdaki düş kırıklığını gösterdiğini hemen
anlamıştır. Ve kısa sürede, iç durumları söylencelere çeviren psikolojik çıkmaz ve düş kırıklıklarının böyle
somutlaşmış imgelerinden oluşan bir tiyatronun Doğu Avrupa’daki yaşamın gerçeklerine çok iyi uyduğu da
ortaya çıkmıştır, ayrıca bir söylence ve alegori ortamındaki durumun psikolojik zorunluklarına
yoğunlaştığından, bu tiyatronun politikaya ya da toplumsal koşullara gönderme yaparak açıkça politik ve
güncel olmasına da gerek kalmıyordu (Esslin, 1999, s. 246).
Ancak toplumsal ve siyasal koşullara açıkça gönderme yapılmasa da Doğu Avrupa’da yazılan Absürt Tiyatro
oyunlarının toplumsal eleştirel yönü dikkatten kaçmaz. Bu bağlamda, Havel’in çalışmada ele alınacak olan
Bildirim adlı oyununun da bir taraftan bir Absürt Tiyatro oyunu olma özelliği taşırken, diğer taraftan
yazıldığı dönemden siyasal ve toplumsal yansımalar sunduğu gözlenir. Esslin’e göre bu yönüyle,
Havel’in oyunları ve Korkuluktaki Tiyatro, 1968 Sovyet işgalinden önce gelen Prag Baharı’na yol açan
atmosferin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Havel ve Grossman için bu işgal tiyatrodaki etkinliklerin
sonu anlamına geliyordu ve Havel oyun yazarı olarak çalışma ve yazdıklarını yayımlama haklarından
yoksun bırakıldı. [...] Çekoslavakya’daki durumun yergisini yapan oyunlarından bazıları Almanya,
İskandinavya ve İngiltere’de sahnelendi (Esslin, 1999, s. 253).
Bir başka deyişle oyunları kendi ülkesinde yasaklanan ve bir yazar olarak kariyeri sekteye uğrayan Vaclav
Havel bir aydın duyarlılığı ve yazar sorumluluğunun ürünleri olan oyunları ile belki de farkında olmadan
başka ülkelerde sesini duyurmaya devam eder.

Oyundaki Absürt Özellikler
Havel’in bir çeviri bürosu çalışanlarından hareketle, bürokratik çıkmazlar üzerinden bireyin nasıl kitle
insanına dönüştüğünü konu edinen Bildirim adlı oyununun absürt özellikleri bağlamında analiz edileceği bu
bölüme, bir Absürt Tiyatro oyununda genel olarak bulunabilecek özellikleri özetleyerek başlamak daha uygun
görünmektedir.
® Absürt tiyatro oyunları olaylardan çok durumlar üzerine inşa edilir.
® Genel olarak mesaj/ders verme kaygıları yoktur, olanı gözler önüne sermekle yetinirler.
® Aristotelesçi tiyatroda olduğu gibi gerçeğe ayna değil, prizma tutularak gerçek parçalanır.
® Oyunlar serim, düğüm, çözüm gibi düzenli bölümlerde oluşmaz; diğer bir deyişle klasik olay örgüsü
ya da olay gelişimi gösteren öyküsü yer almaz.
® Zaman bakımından çoğu absürt oyun döngüsellik özelliği göstererek neredeyse başladığı noktada
sona erer.
® Kullanılan mekânlar oldukça sade ve dekor ise minimalisttir; mekân çoğunlukla simgesel anlamlar
barındırır.
® Ayrıca zaman ve mekân bizim bildiğimiz; günlük yaşamın mantığı içindeki zaman ve mekân
şeklinde kullanılıp algılanmaz, çoğu zaman belli bile olmayabilir.
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® Oyun kişilerinin psikolojik olarak karakter derinliği yoktur. Bazen isimsizdirler, zaman zaman ise
simgesel anlamlar içeren adlarla anılırlar.
® Rastlantı ve düş Absürt Tiyatro’nun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer alır.
® Oyunlarda çok sık olmasa da komedi ve trajedinin iç içe geçtiği görülür. Başka bir deyişle grotesk ve
kara güldürü absürt oyunlarda zaman zaman ön plana çıkar.
® Tematik bağlamda yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizlik sorunları sıkça işlenir (bkz. Şener, 2014,
ss. 300-305; Boyacıoğlu, 2004, s. 214; Acarlıoğlu, 2003, ss. 18-22).
Bildirim adlı oyun temel olarak, bir çeviri bürosunun müdürünün bilgisi dışında birçok kişinin ne olduğunu
ve nasıl konuşulduğunu bilmediği Pitidapça’nın çeviri bürosunda kullanılan resmi dilin yerini alması gibi
absürt bir durum üzerine kurulmuştur. Bunun yanı sıra oyun, hepsi olmamakla birlikte yukarıda belirtilen
özelliklerin birçoğunu yansıtır.
Örneğin oyunda çok fazla hareket/eylem görülmez, dolayısıyla kayda değer bir olaya da yer verilmez. Oyunun
dikkati çeken en belirgin özelliği Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken’inde olduğu gibi büro çalışanlarının
sürekli bir yeme-içme edimi içinde olmasıdır. Henüz oyunun başında yönetici sekreteri Hana’nın süt almak
için Müdür Gross’tan izin istediği görülür: “HANA [...] Süt almaya gidebilir miyim? GROSS Evet, koşun.
(Hana çantasından çıkardığı boş süt şişesiyle arka kapıdan çıkar. [...])” (Havel, 2015, s. 17). Oyun süresince bir
şeyler yiyip içen tek kişi Hana değildir, neredeyse bütün oyun kişilerinin aklı sürekli yeme-içmededir. 3.
Sahne’nin başında Masat’ın iştahla meyve yediği izlenir: “(Çeviri merkezinin sekreterliği. Bir yazı masası, birkaç
koltuk ve kürsü. Masanın üstünde Masat oturur: Kucağına bir tabak dolusu şeftali vardır, iştahla yer. [...])”
(Havel, 2015, s. 28). Bazı çalışanlar, özellikle daha üst seviyede görevli olanlar ise abartılı bir şekilde neredeyse
ellerinde çatal-bıçaklarla dolaşırlar: “KUNC Hey Jan, öğlene kaz kızartması varmış, doğru mu? MASAT
(Yerinden fırlar) Ne? Kaz kızartması mı? (Ağzı sulanmıştır.) KUNC Sekreterlikten söylediler. Yemeğe giderken
gelir seni alırım, oldu mu? MASAT Oldu doktor, ama pek uzatma. (Kunc yan kapıdan çıkar.) MASAT Kaz
kızartmasına da bayılırım. [...]” (Havel, 2015, ss. 28-29). Bunun yanı sıra büroda sık sık doğum günlerinin
kutlandığı anlaşılır. Böylelikle çalışanların aklında sürekli yeme-içme ediminin bulunduğu vurgulanarak
önemli herhangi bir eylemde bulunmadıklarının altı çizilir.
Oyun olaylar yerine izleyici/okuyucunun gözleri önüne serilen durumlar üzerine yoğunlaştığı için de oyun
süresince gelişim gösteren bir öykü bulunmamaktadır.
Bildirim adlı oyunda zaman belirli olmamakla birlikte oyunun sahnede Müdür Gross’un görünmesi ile
başlaması ve onun sahneden ayrılışı ile bitmesi ve özellikle kişilerin herhangi bir değişime uğramaması oyunun
döngüsel bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir:
Müdürün bürosu: Ortada bir yazı masası, yanda küçük bir masa, arka duvarda bir yangın söndürme aygıtı,
köşede bir giysi dolabı. Müdür Gross içeri girer.
GROSS (Paltosunu çıkarıp asar, her zamanki gibi yazı masasının başına geçer, masanın üstünde birikmiş
olan iş mektuplarını umursamaz bir tavırla açar, bazı mektupları kağıt sepetine atar, öbürlerini ağzının
içinde okur)
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“.... tarihli yazınızı aldığımızı bildiririz.... yararlı olacağı kanısındadır.” (Okuduklarını bir kenara ayırır.
Mektuplardan birinde duraklar, yüksek sesle okumaya başlar; ilkin hızla, sonra duraklayarak okur.)
Ra ko hatu dekotu eli trebomu emuşe, vedegar yid, sitro renu er erik kendi, aliv ziyde dezu, kivindal fer
tekonu seli. Degto yil tre entverster kileg go: orka eplii bodur depidepe emete. [...] (Havel, 2015, s. 15).
Oyun böylelikle sabah Gross’un işyerine, yani çeviri bürosuna gelmesi ile başlar. Kapanışta da yine sahnede
Marie ile konuşan Gross vardır:
GROSS Düşünsene bir: Örneğin tiyatroda çalışan bir kardeşin olduğunu bugün kaç kişi söyleyebilir ki! Kim
bilir, belki de günün birinde tanınmış bir tiyatro oyuncusu olduğunda, Balas’a şükran bile duyarsın. En
önemlisi, güler yüzünü, umudunu, yaşam sevgisini ve insanlara olan inancını yitirmemen. Yüreklilikle
savaşman. [...] Hoşça kal! (Gross arkada duran gruba doğru yönelir. Sessizlik. [...]) (Havel, 2015, ss. 8182).
Böylece Gross’un sahneye çıkmasıyla başlayan oyun yine Gross’un sahneden ayrılması ile neredeyse başladığı
gibi biter ki bu da oyunun çevrimsel bir yapıya sahip olduğunun bir göstergesidir.
Absürt Tiyatro oyunlarının birçoğunda olduğu gibi Bildirim adlı oyunda da sade mekânlar ve minimalist bir
dekor dikkati çeker. Oyunun 12 sahnesinin her birinin Müdürün bürosu, çeviri merkezinin sekreterliği ve
Pitidapça seminerinin gerçekleştirildiği oda olmak üzere üç farklı mekânda geçtiği izlenimi verilir, ancak
oyunun başında da vurgulandığı gibi “iki kapılı bir büro odası” olan mekân oyun boyunca değişmeden kalır.
“Sahneler, yalnızca mobilya ve aksesuar olarak birbirinden farklıdır.” (Havel, 2015, s. 14). Örneğin oyunun
başında 1. Sahne’de Müdür’ün bürosu: “Ortada bir yazı masası, yanda küçük bir masa, arka duvarda bir
yangın söndürme aygıtı, köşede bir giysi dolabı.” (Havel, 2015, s. 15) şeklinde son derece minimalist dekoru ile
basitçe betimlenir. Seminer odasında geçen 2. Sahne’de dekor sadece “Kürsü. Beş sandalye.” (Havel, 2015, s.
25) olarak tasvir edilir ki, kullanılan dekor ve aksesuar sayısının giderek azaldığı gözlenir. Oyunun 3.
Sahnesi’nin mekânı ise yine “Bir yazı masası, birkaç koltuk ve kürsü.” (Havel, 2015, s. 28) den oluşan
minimalist dekoru ile çeviri merkezinin sekreterliği olur.
Çoğu Absürt Tiyatro oyununda ya isimsiz oyun kişileri yer alır ya da kişi isimlerine sembolik anlamlar
yüklenmiştir. Ancak Bildirim adlı oyunda her bir oyun kişisinin kendine özgü bir ismi bulunmasına rağmen,
bu isimlerin sembolik olarak bir anlam taşıdığı söylenemez. Bununla beraber oyunun başında iş yerindeki
görevleri isimlerinin karşısında “Josef Gross- Müdür, Jan Balas- Müdür Yardımcısı, Zdenek Masat- Çeviri
Merkezi Yöneticisi, Dr. Jan Kunc-Pididapça dili uzmanı, Helena-Başkan, Marie- Çeviri Bürosu sekreteri,
Hana- Yönetici sekreteri, J.V. Perina- Pitidapça dili öğretmeni, Vaclav Kubs- Kurul Başkanı, Jirka- Gözlemci,
Ivo Kalous- Memur, Şuba- Kurul üyesi” (Havel, 2015, s. 14) şeklinde belirtilen oyun kişileri absürt oyunlara
özgü bir biçimde karakter derinliğinden yoksundur, psikolojik ve kişisel olarak hiçbir ayırıcı özellikleri
verilmez.
Bildirim adlı oyunda genel olarak ciddi bir atmosfer hâkim olmasına rağmen oyunun bazı sahnelerinde
okuyucu/izleyici üzerinde komik etki bırakan davranışlar sergilenir. Daha önce de vurgulandığı gibi
çalışanların yeme-içme edimine ağırlık verdiği çeviri bürosunda, oyun kişilerinin ellerinde sürekli olarak çatal
ve bıçakla sahne üzerinde dolaşmaları ciddi havanın zaman zaman dağılmasına neden olur ve gülme etkisi
yaratır. Söz gelimi 3. Sahne’de Kunc ve Masat arasında geçen yemekle ilgili diyaloğa görsel olarak komik bir
izlenim yaratan çatal ve bıçaklar eşlik eder:
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(Yan kapıdan elinde çatal bıçakla Kunc girer.)
KUNC Hadi gidiyor muyuz?
MASAT (Marie’ye) Marie, çatal bıçak nerede?
(Marie çekmeceden çatal bıçak çıkartıp Masat’a uzatır.) (Havel, 2015, s. 30).
Alıntıda da görüldüğü üzere sanki bütün çalışanlar büroda gün boyu ellerinde çatal ve bıçaklarla dolaşır
gibidir. Oyunun ciddi havasını kıran bir başka sahne Gross ve Balas’ın müdürlük ve müdür yardımcılığı
görevlerini kendi aralarında değiş-tokuş ettikleri sırada izlenir:
BALAS Benim daha iyi bir fikrim var: Ben müdürlük görevini üstlensem, siz de benim yardımcım olarak
kalsanız, işler kolaylaşmaz mıydı?
GROSS (Şaşkın) Ama az önce benim yönetimimde çalışacağınıza sevindiğinizi söylememiş miydiniz?
BALAS Becerinizi benim yardımcım olarak da kanıtlayabilirsiniz. Şimdi gidip eşyalarımı getireceğim. Size
gelince Bay Gross, lütfen bu arada yazı masasını boşaltın.
GROSS Ba, baş üstüne Müdür Bey.
(Balas ve Kubs yan kapıdan çıkarlar, Gross ağır hareketlerle masanın üstündeki kağıtları toplar, ceplerine
sokuşturur, sonra dikkatle duvardan yangın söndürme aletini indirir. [...] Hana çatal bıçak alıp aceleyle yan
kapıdan çıkar. Arka kapıdan Balas ve Kubs içeri girerler. Balas’ın elinde Gross’un az önce duvardan
indirdiği yangın söndürme aygıtının eşi vardır. Gross son bir kez büronun ortasında durup, üzgün üzgün
çevresine bakınır.)
GROSS Keşke küçük bir çocuk olsaydım, her şeye yeni baştan başlayabilseydim!
(Gross bir süre daha üzgün üzgün orada durur, sonra döner ve kolunda yangın söndürme aygıtı, ağır
adımlarla arka kapıya doğru yürür ve çıkar. Balas bu arada boşalan yere kendi aygıtını asar. [...]) (Havel,
2015, ss. 41-42).
Tıpkı ellerinde çatal bıçakla sahnede dolaşan büro çalışanları gibi Balas ve Gross’un ellerinde yangın
söndürme tüpleriyle dolaşmaları da benzer bir gülme etkisi yaratır. Oyunun geri kalanında bir süre daha
Gross’un gittiği her yere elindeki yangın tüpünü de taşıması başta yaratılan komik etkiyi giderek arttırır.
Böylece oyunda çok sık gerçekleşmese de zaman zaman ağır ve ciddi atmosferin dağılarak komedi ve
trajedinin iç içe geçtiği gözlenir.
Oyunda öne çıkan ve çalışmada sıkça vurgulanan yeme-içme ediminin diyaloglara sürekli yansıdığı ve
büronun işleri ile ilgili ciddi konuşmaları bölerek kişiler arasında iletişimsizliğe yol açtığı izlenir:
GROSS Peki bizim bölümün Pitidometi kim?
MASAT Temiz mi?
MARIE Tabii.
GROSS Pitidomet kim?
MASAT Tanıştırayım, Dr. Kunc.
GROSS (Kunc’a elini uzatır) Memnun oldum, adım Gross.
KUNC Kunc.
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MASAT Müdürümüzmüş. Sen but mu yiyeceksin, göğüs mü?
GROSS Sizinle görüşmek istiyordum Doktor Bey.
KUNC Özür dilerim Müdür Bey, ama yemeğe gitmeliyiz, yoksa bize hiçbir şey kalmayacak. (Masat’a) Hayır
ben göğüs kısmını yeğlerim. (Havel, 2015, ss. 30-31).
Görüldüğü üzere çeviri bürosunun işleri ve yeni bir dil olan Pitidapça ile ilgili yapılması gereken konuşma,
Masat ve Kunc’un öğle yemeği üzerine sohbetleri ve yemek yeme istekleri ile sekteye uğrar. Oyunun birçok
sahnesinde kişiler arasında buna benzer iletişimsizlik sorunu yaşandığına tanık olunur. Örneğin 4. Sahne’de
de Hana’nın sorularının Gross ve Balas arasındaki diyaloğu defalarca böldüğü gözlemlenir:
BALAS [...] Pitidapçanın bölümümüzde başarıyla uygulandığının bilincine varmışsınızdır. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
GROSS İşleri durdurmayı.
HANA Müdür Bey, fıstık almaya gidebilir miyim?
BALAS Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz?
GROSS Pitidapçanın üretimini ve kullanımını yasaklayarak.
BALAS Bunu yapamazsınız.
GROSS Neden yapamayacakmışım?
HANA Müdür Bey, fıstık almaya gidebilir miyim?
BALAS Pitidapçanın üretimine ve kullanımına yetkiniz olmadığına göre, kaldırılmasına da yetkiniz yoktur.
GROSS Durumu yukarı makama bildireceğim.
HANA Müdür Bey, fıstık almaya gidebilir miyim?
BALAS (Güler) Duydun mu Kubs, yukarı makamda Pitidapça için nasıl yanıp tutuştuklarından haberi bile
yok. (Hana’ya) Gidin hadi. (Havel, 2015, s. 38).
Böylece neredeyse oyun süresince büro işleri ile ilgili önemli ve ciddi diyaloglar özellikle üçüncü bir şahsın
yemek ile ilgili konuşmaları ve soruları ile sürekli olarak bölünerek ertelenir. Bu müdahale ve diyaloglardaki
kopukluklar ise kişiler arasında iletişimsizliğe neden olur. Bu bağlamada Bildirim adlı oyun iletişimsizlik
konusuna yaptığı vurgu ile tematik açıdan da absürt bir oyun olma özelliği taşır.

Siyasal-Toplumsal Eleştiri
Bildirim adlı oyun bir önceki bölümde de vurgulandığı gibi absürt özellikler gösterir ve Absürt Tiyatro
örnekleri arasında yer alır. Buna karşın Absürt Tiyatro oyunlarının özellikleri arasında yer alan “Genel olarak
mesaj/ders verme kaygıları yoktur, olanı gözler önüne sermekle yetinirler.” ifadesi ile ters düşmekte ve
okuyucusuna/izleyicisine siyasal ve toplumsal anlamda mesaj iletme kaygısı gütmektedir. Diğer bir deyişle
oyun, Batı’daki absürt oyunlar için iddia edilenin aksine toplumsal eleştirel bir boyuta sahiptir. Doğu Avrupa
ülkelerinde yazılmış Absürt Tiyatro oyunlarının çoğu benzer sosyo-politik yansımalar barındırır. Örneğin
Marketa Goetz Stankiewicz, Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya’da absürt oyunlar yazan Slawomir
Mrozek’in, “absürt formu iğneleyici politik saldırısını gizlemek gerekçesiyle kullandığını” (1971, ss. 188-189)
vurgular. Regina Grol-Prokopczyk ise bir Absürt Tiyatro yazarı olarak adlandırdığı Mrozek’in tiyatro
oyunlarının özelliklerini özetlerken ifade ettiği “Absürdün sosyo-politik eleştiri için bir araç ve dünyaya toplu
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bakış olarak kullanımı” (1979, s. 45) maddesi dikkat çekmektedir. Bu tür ikincil kaynaklar, bu çalışmanın
temelini oluşturan Absürt Tiyatro’nun Doğu Avrupa ülkelerinde sosyo-politik bağlamdan ayrı
düşünülemeyeceği iddiasını doğrulamaktadır. Martin Esslin ise “Brecht, Absürt ve Gelecek” adlı makalesinde
absürtte vurgulanan iç gerçeklik ile Epik Tiyatro’da ön plana çıkan dış gerçekliğin sadece aynı gerçeğin iki
yüzü ve dolayısıyla birbirini tamamlayıcı olduğunu; bu nedenle de bir yazarın aynı oyun içinde bir
gerçeklikten diğerine geçmemesi için hiçbir sebep bulunmadığını vurgulayarak gelecekte bu iki gerçekliği
birbirinden ayıran çizginin giderek yok olacağı ihtimalinden söz eder (bkz. 1963, ss. 45-46). Bildirim adlı
oyunun orijinal dilinde 1965 yılında yazılmış olduğu dikkate alındığında, absürt özellikler ile sosyo-politik
eleştiriyi bir araya getiren Vaclav Havel oyununun, Esslin’in tiyatronun geleceği ile ilgili öngörüsünü
düşünülenden kısa sürede gerçekleştirdiği daha iyi anlaşılmaktadır.
Petr Den ise Komünist bürokrasiye saldıran Vaclav Havel’i kastederek onun Komünist rejim altında
özgürlüğünü kurtarmak için absürde sığındığının altını çizer (bkz. 1967, ss. 160, 162). Trensky ise “Vaclav
Havel’in oyunlarının Absürt Tiyatro’nun etkisinden bağımsız düşünülemeyeceğine ancak bu oyunların aynı
zamanda Çekoslavakya’nın (Çek Cumhuriyeti vurgu AÖ*) sosyal güçlüklerinin bir incelemesi ile de meşgul
olduğuna” (1969, s. 42) dikkat çeker.
Bu bağlamda Havel’in Bildirim adlı oyunu düşünüldüğünde, önceki bölümde de sıklıkla vurgulandığı üzere
çeviri bürosunun çalışanları işlerini yürütmekten çok yeme içme ile ilgilenmekte, asıl işlerini ise bu yeme içme
seansları arasına sıkıştırmaktadır. Bu da görevlerini arka plana iterek ihmal ettiklerinin göstergesidir. Ancak
oyunda temel eleştiri Müdür’ün bilgisi dışında resmi yazı dili olarak belirlenen ve aslında kimsenin bilmediği
ve anlamadığı tuhaf Pitidapça dili üzerinden yapılmakta, bürokrasinin işleyişindeki aksaklıklar ve düzenin
çarpıklığı eleştirilmektedir:
(Hana paltosunu askıya asar, ayakkabılarını değiştirir, sonra yazı masasının durduğu küçük masaya geçer,
çantasından tarağını ve aynasını çıkarır, aynayı yazı masasına dayayıp taranmaya başlar. Bütün oyun
boyunca Hana’nın tek eylemi saç taramaktır. Ancak çok önemli durumlarda, örneğin büro için bir şeyler
satın almak gerektiğinde taranmaya ara verir. Gross, Hana’yı bir süre yan gözle süzer, sonra ona döner.)
GROSS Hana!
HANA Buyrun Müdür Bey?
GROSS (Mektubu gösterir) Nedir bu?
HANA (Mektuba göz atar) Bu çok önemli resmi bir bildirim, Müdür Bey.
GROSS Ne bildirimi? Rastgele bir araya gelmiş birtakım harfler bunlar.
[...]
HANA Pitidapça.
GROSS Pitidapça mı? O da nesi?
HANA Bölümümüzde bundan böyle kullanılacak olan yeni bir dil, büro dili. (Aynı ses tonuyla ve hiç
duraksamadan) Süt almaya gidebilir miyim?
GROSS Yeni büro dili mi? Nasıl oluyor da bundan benim haberim olmuyor?
HANA Size söylemeyi unutmuş olacaklar. Süt almaya gidebilir miyim?
*

Arzu Özyön
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[...]
GROSS Müdür yardımcısının bu durumdan haberi var mı?
HANA Evet. Süt almaya gidebilir miyim?
GROSS Evet, koşun. (Havel, 2015, ss. 16-17).
Oyundan yapılan bu alıntı aslında aynı anda bürokrasiye dair birden çok aksaklığın örneğini
barındırmaktadır. Hana’nın ofise girer girmez işe başlamak yerine tarağını ve aynasını çıkararak saçını
taramaya başlaması ve bunu oyun süresince yapacağının vurgulanması görevini ihmal etmesinin bir örneğidir.
Zaten ofise gelmesinden çok kısa bir süre sonra da -ses tonunu hiç değiştirmemesinden de anlaşılacağı üzeresanki işinin bir parçasıymış gibi süt almak için dışarı çıkmak istemesi de yine görev ve sorumluluktan
kaçmasının bir başka yoludur. Başka bir ifade ile Hana bürodaki görevi dışında, yeme-içme ve kendine bakım
yapma gibi kişisel işlerine odaklanmakta, görevini göz ardı ederek kendi işlerine zaman ayırmaktadır. Görev
ihmali olarak adlandırılabilecek olan bu aksaklığın yanı sıra gelen bildirimde sözü edilen Pitidapça adlı yeni
büro dilinden müdür yardımcısı ve hatta yönetici sekreterinin bile haberi olmasına rağmen, Müdür Gross’un
bunu ilk kez duyması da ilk bakışta büro da yine işlerin yolunda gitmediği ve bir tür entrikanın döndüğü
izlenimi vermektedir.
Müdür bilgisi dışında gelişen bu olayın üzerine gidip müdür yardımcısı Balas’a bu konuda çeşitli sorular
sorduğunda ise kaçamak cevaplar alır:
GROSS Bay Balas!
BALAS Buyrun Müdür Bey?
GROSS Bu yeni dil hakkında bir bilginiz var mı?
BALAS Evet duydum. Sanırım meslektaşım Kubs bana bu konuda bazı şeyler söylemişti, öyle değil mi Kubs?
KUBS (Onaylar.)
GROSS Bu dili bölümümüzde kullanma yetkisini kim verdi, biliyor musunuz?
BALAS Yetkiyi kim vermiş, biliyor musun Kubs?
KUBS (Omuz silker.)
GROSS Ben vermediğime göre, siz vermiş olacaksınız Bay Balas.
BALAS Bizler her gün öyle çok kararlar alıyoruz ki, insanın ne yaptığını, ne söylediğini anımsaması güç
oluyor.
GROSS Peki bu konuda benimle görüşmeniz gerekmez miydi?
BALAS Sizi böyle önemsiz bir konuda rahatsız etmek istemedim. (Havel, 2015, ss. 18-19).
Görüldüğü üzere Balas, Gross’un Pitidapça’nın kullanımı ile ilgili sorduğu sorular karşısında ilk önce
durumdan haberdar değilmiş gibi davranır ve ironik bir biçimde oyun süresince hiç konuşmayan Kubs’un
kendisine bu konuda bazı şeyler söylediğini dile getirir. Ancak Gross’un soru sormaya devam etmesi üzerine
böyle bir karar almış olabileceğini ancak yoğunluk nedeniyle hatırlamadığını söyler ki bu kadar önemli bir
kararın alınmasını anımsayamaması da yine son derece ironiktir. Bununla doğru orantılı olarak da
Pitidapça’nın büro yazışma dili olarak kabulünü “önemsiz bir konu” olarak nitelendirir. Balas’ın tüm bu
kaçamak cevapları Gross’un haberinin olmaması gereken olağan dışı bir şey olduğuna işaret eder. Nitekim, bir
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süre sonra Balas Gross’a oynadıkları oyunu ve onun arkasından çevirdikleri işleri açık açık, hiç çekinmeden ve
sanki doğal bir şeymiş gibi itiraf eder:
GROSS Bugün ya da yarın neler döndüğünü anlayabileceğimi düşünebilirdiniz.
BALAS Sizin karşı çıkacağınızı biliyorduk, onun için de her şeyi oldubittiye getirdik ya. Eliniz kolunuz
bağlanmış oldu böylece. Memurların büyük çoğunluğu bizi destekliyor, çünkü yalnızca Pitidapça yoluyla
çalışmalarını bilimsel bir temele dayandırabileceklerinin bilincindeler. Öyle değil mi Kubs?
KUBS (Onaylar.)
GROSS Ama büronun sorumluluğunun bende olduğunu unutuyorsunuz. Neyin bizim yararımıza olduğu,
neyin olmadığı kararını ben veririm, daha müdür olduğuma göre... (Havel, 2015, s. 23).
Balas’ın oynadıkları oyunu itiraf etmesinin ardından, Gross ilk önce duruma karşı çıkıp tepki gösterir ve
Pitidapça’nın resmi yazışma dili olarak kabulüne kesinlikle karşı çıkar. Ancak Balas onu kararından vazgeçirip
Pitidapça’nın kabulüne zorlamak için elinden gelen her şeyi yapar. Gross ilk önce bu yeni dilin kullanım
yetkisinin kaldırılması emrini verir. Ancak kendisinin hiçbir şekilde konuşmayı ve yazmayı bilmediği bu dilin
kaldırılması emrini yine Pitidapça’yı kullanarak resmi bir yazı ile bildirmesi gerekmektedir. Çalışanların yeni
öğrenmeye başladığı bu dili yönetici sekreteri Helen da bilmez. Balas’ın amacı çeşitli prosedürler öne sürerek
Gross’u bezdirmek ve durumu kabul etmesini sağlamaktır. Sonunda yazılı emri hazırladıklarını Gross’un
sadece imzalaması gerektiğini söyler. Gross’un buna karşı çıkması üzerine Balas’n tavrı giderek çirkinleşir ve
Gross’u sudan sebeplerle tehdit edip yıldırarak duruma rıza göstermesini sağlar:
BALAS Müdür Bey, emrinizi yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor.
GROSS Olmaz öyle şey, üst makama danışın.
BALAS İmzalarsanız memurlarımızın işini kolaylaştırmış olursunuz, o zaman bölüme alınan her yeni
malzeme için özel bir tutanak hazırlamaları gerekmez, sonra son zamanlardaki söylentiler göz önünde
tutulacak olursa, yerinde bir davranış olurdu bu. Öyle değil mi Kubs?
KUBS (Onaylar.)
GROSS Ne söylentileri?
BALAS Hani mühür ile ilgili o aptalca hikâye.
GROSS Mühür mü? Ne mühürü?
BALAS Son sayımda sizin banka numaranızın yazılı olduğu mühürü eve götürdüğünüz ortaya çıktı,
herhalde çocuklarınız oynasınlar diye.
GROSS Ne saçmalık! Mühür şu sırada evimde, ama çocuklar oynasınlar diye değil; dosyaları zamanında
imzalayabilmek için her zaman eve götürürüm mühürü.
BALAS Bize açıklamanız gerekmez Müdür Bey, ama insanlar boşboğazdır, bilirsiniz ya.
GROSS Peki şimdi imzalarsam, bu konu kapanır mı dersiniz?
BALAS Yüzde yüz.
GROSS Oldu öyleyse, yazıyı hazırlayın, ben de imzalayayım.
(Balas, ön cebinden katlanmış bir kâğıt çıkarıp açar, Gross’a uzatır.)
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BALAS: Buyrun Müdür Bey.
(Gross imzalar.) (Havel, 2015, ss. 20-21).
Gross’un iyi niyetle işlerin aksamaması için de olsa büro kurallarına uymayarak mühürü evine götürmekle bir
hata yaptığı açıktır ancak Balas’ın tehdidinin ardından, bu olayın duyulmaması için hatasının üstüne bir hata
daha ekler ve hiç bilmediği, okuyamadığı bir dilde, Pitidapça olarak yazılmış ve dolayısıyla üzerinde ne
yazdığını anlayamadığı bir belgeyi hiç sorgulamadan imzalar. Balas ve Kubs’un, Gross’un haberi olmadan
Pitidapça gibi yeni bir dilin kullanımına ilişkin aldığı karar, Gross’un büroda kullanması gereken mührü eve
götürmesi ve bunun açığa çıkmasından korkarak hiç okumadığı ve anlamadığı bir belgeyi imzalaması
bürokrasideki birçok aksaklığı ve düzenin çarpıklıklarını örnekler ve bunlara eleştiri getirir. Böylesi siyasal ve
toplumsal bir eleştiri ise Vaclav Havel’in Bildirim adlı oyununu Batı’daki Absürt Tiyatro örneklerinden
ayırmakta ve oyunun sosyo-politik bir temel üzerine inşa edildiğine işaret etmektedir.
Buna rağmen Gross ve diğer çalışanların iki farklı tarafta olduğu; Gross’un diğerlerine göre işini daha ciddiye
aldığı ve kendisinin bilgisi dışında büro dili olarak kabul edilen Pitidapça’nın kaldırılması için uğraştığı
görülür. Onu diğer çalışanlardan ayıran diğer bir nokta ise diğerlerinin işlerini yapmak yerine sürekli yiyip
içmesi, Gross’un ise onlarla yemek yemek bir yana kahve içmeyi bile reddetmesidir: “MASAT Size kahve
ikram etmezsek, bize darılmazsınız değil mi Bay Gross? Öyle az kalmış ki, ancak bize yetecek. GROSS Ben
kahve mahve istemem Bayan Helena!” (Havel, 2015, s. 47). Kendisine oynanan oyuna ve müdürlükten
uzaklaştırılmasına rağmen Gross’un bürodaki bu büyük sorunu çözmek için gizli de olsa çalışmaya devam
ettiği gözlenir: “GROSS (Ciddi bir tavırla) Sağolun Marie. Sonunda elime bir olanak geçti, yürekliliğimi
kanıtlama olanağı. Göreceksiniz, bu kez göstereceğim kendimi, her şeyi yitirmek pahasına bile olsa
göstereceğim. (Kararlı bir tavırla yangın söndürme aygıtını alıp kapıya doğru ilerler.)” (Havel, 2015, s. 68).
Gross oyunun sonuna kadar bürodaki Pitidapça ile ilgili sorunu çözmek konusunda kararlı olsa da kendisinin
de dediği gibi o bir “eylem” insanı değildir. Bunun yanında Balas’ın, Gross’un ardından oynadığı oyunların
da sonu gelmez. Hal böyle olunca Gross oyunun sonunda çaresizce yapılanları kabullenerek bozuk düzene
ayak uydurur ve böylece kitle insanına dönüşür. Gross’un birey olmaktan çıkıp kitle insanına dönüşümü,
oyunun sonunda aslında kendisi yüzünden işten atılan ancak Gross’un kendisinin bile yardım edemediği
Marie ile yaptığı konuşmadan ve çatalını bıçağını alarak yemeğe giden kalabalığa katılmasından anlaşılır:
GROSS […] Sevgili Marie, biliyor musun, anlamsız bir şey ama, artık yemeğe gitmeliyim. Hoşça kal!
(Gross arkada duran gruba doğru yönelir.
Sessizlik.
Hepsi Marie’ye bakarlar.)
MARIE (Alçak sesle) Kimse benimle böyle güzel konuşmamıştı.
(Ellerinde çatal bıçaklarıyla tümü sanki bir törendeymiş gibi ağır adımlarla arka kapıya doğru ilerlerler.
[…]) (Havel, 2015, ss. 81-82).
Böylece Vaclav Havel çeviri bürosunun müdürü olarak Gross’un sistemin işleyişindeki aksaklıklar karşısında
çaresiz, eli kolu bağlı oturmasını, dahası sonunda pes ederek çoğunluğa katılmasını ve bireyden kitle insanına
dönüşmesini zaman zaman okuyucuyu/izleyiciyi gülümseten mizahi bir dille eleştirir. Bu bağlamda da yine
Batı’daki Absürt Tiyatro yazarlarından ayrı bir çizgide durduğu, Batı’daki absürt örneklerin tam tersine
apolitik bir oyun yazmaktan uzaklaşarak, oyununu sosyo-politik arka plan üzerine inşa ettiği görülür.
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Sonuç
Edebiyat sosyolojisi metodunun kullanıldığı bu çalışmada Vaclav Havel’in Bildirim adlı oyunu Absürt Tiyatro
bağlamında ele alınmıştır. Ancak çalışmanın temel konusu Bildirim adlı oyunun bir Absürt Tiyatro örneği
olmasına rağmen Batı’daki örneklerin aksine sosyo-politik arka plan üzerine inşa edilmiş olduğudur.
Böylelikle Vaclav Havel’in Bildirim adlı oyunu Batı’daki apolitik özelliğe sahip Absürt Tiyatro oyunlarından
farklı bir çizgide durmakta ve onların tam aksine toplumsal eleştirel boyutuyla dikkat çekmektedir. Yazar bir
yandan Absürt Tiyatro oyunlarının özelliklerine bağlı kalırken diğer yandan oyunu aracılığıyla Çek
Cumhuriyeti’ndeki (oyunun yazıldığı dönemde Çekoslavakya) bürokrasinin çarpıklıklarını ve düzenin
işleyişindeki aksaklıkları eleştirmektedir. Bildirim, bu yönüyle Doğu Avrupa ülkelerinde Absürt Tiyatro
oyunlarının toplumsal, siyasal ve hatta ekonomik bir zemine dayandırıldığını örneklemektedir.
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CONTENT ANALYSIS ON THE ANIMATION MOVIES
TARGETING CHILD AUDIENCE
Özlem Özgür (Selcuk University)

Abstract
Within the social life, just like all individuals, children also learn from their parents about values, beliefs and acceptable
behavior patterns of the culture in which they are born. However, a child is not a human-being that is raised and shaped only by
the parents and family circle. Various cultural establishments and media also contributes in this process. Children are active
consumers of media contents including movies, TV shows and new media. Consummation of media contents is one of the
incontrovertible sources for the formation of personality. Thus, these films contribute to the process of making children to
interpret the world. Animation movies, which get more and more popular with the new technological improvements, occupy a
huge place in children’s process of media consuming with their protagonists, funny contexts and fiction. Particularly during the
holiday period, these films, which have been shown in the release, are infiltrating the children's world with their toys, books,
clothes and many other products, etc. In this study, the top five animation movies targeting child audiences, which were released
in Turkey in 2016 have been analyzed. The qualitative content analysis approach has been adopted during the process. Thus, it
has been attempted to reveal with which contents those movies that were intended for the children managed to get into children’s
world.
Keywords: animation, content, cihildren

Introduction

B

abies begin to communicate with their environment starting from the time they are in the womb.
After their birth, their communication and interaction continue increasingly. In time, as they grow
up, babies’ sense organs improve, their social relationships richen, and they make an effort to express
themselves. This process is quite important since it is the childhood period when more data are stored,
character is shaped, and the incidents are more influential for an individual. Children who learn and
successfully implement the social skills in the first years of their lives would make a positive progress on their
emotional and even cognitional skills, and especially on their social relationships (From Gulay and Akman
(2009) cited by Yildiz, 2016, p. 699).
Mass media are as important for a child’s socialization as parents, home atmosphere, whether or not having a
sibling and the number of the siblings, and the relationships with the close family circle. As a mass medium,
cinema and especially animation movies that are intended for children have a very important place in
children’s media consumption process with their protagonists, entertaining contexts and edition. Children
tend to be quickly mesmerized by the representations on the screen on which image and sound are united by
the technological opportunities in the dark theaters. Since those representations are fed by the culture they
live in, by presenting clues of how the social reality should be comprehended, they effect children’s
psychology, learning process and the perception of reality. Therefore in this study, with which contents the
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animation movies effect children’s learning process and perception of reality, how those movies can produce
and fictionalize the characters which can be identified with and adopted as role models by children within the
film narratives, briefly, which contents do those movies use to infiltrate in the lives of children have been
investigated. However, initially, the improvement process of animation as a genre has been explained, then
the results of researches which have analyzed the effects of animation movies on children’s growth have been
mentioned.

Animations as a Movie Genre
A movie genre has a narrative structure that establishes a specific narrative tradition within the history of
cinema, and that depends on the formulations which is repeated in almost every movie of the said genre.
Movies of a genre contain visual description patterns which include certain basic constant characters that
provide a manifestation of similar themes and similar psychologic or social conflicts. Those patterns can be
identified immediately within certain historical periods and places (Ozden, 2000, p.177). The most common
examples of the movie genres are action, adventure, animation, documentary, biography, comedy, drama,
epic, family, fantasy, saga and fairy tale movies, western, melodrama, musical, crime, mystery, detective,
horror, si-fi, thriller, war, educational etc. (Ocel, 2001, p.35-37; Kolker, 2011, p.271). The most distinctive
difference between that separates animations from the other genres is that starting from the early 19th century,
animations have been obtained by displaying hand drawn pictures as if they are moving by the help of a
mechanism. At the beginning of the 20th century, those movies started to be created in studios and
introduced to the audience via the big screen (Ozon, 2000, p.133; Tuzel, 2009, p. 32-34).
The first animated movie star was a cat character called Felix in 1920s. Felix also was the first animated movie
character which was presented to the American public in various products such as watches, toys etc. This was
followed by the foundation of Disney Brothers Cartoon Studios by Walt and Roy Disney brothers. In a very
short time with the animation productions called Silly Symphonies series Mickey Mouse, Donald Duck and
Pluto have become famous characters in the world as well as in the United States (From Kirsh, 2012 cited by
Tag Kalafatoglu, 2016:109). Animated movies have stayed popular since the beginning. It is possible to
observe the reflection of this popularity in their box office successes. Snow White and the Seven Dwarfs,
which was the first animated feature movie of Disney, remains to be one of the top ten movies with highest
gross of all times. The movie features all the elements of animation genre with its perfect men, shy women,
scary evil characters, morals, human-like pretty animals and themed songs. This movie has been the proof of
the success of Disney initiative. However, Disney, whose success increasingly continued until 1980s,
experienced a financial regression after the box office failure of Tron in 1982 and Return to Oz in 1985
(Kemp, 2014, p.146-147). Thereafter, through the end of 1980s, Disney’s animations succeeded in the box
office as well as other companies’ productions did. That is because the production companies followed the
technological development and used the 3D technology in their movies. By doing so, they started to address
much strongly to the audience in general terms, and to the children in particular.
Hence a Disney and Pixar co-production of 1995, Toy Story, was presented to the audience as the first
animated feature movie which was made completely with computers using the 3D technology. After that,
other animated movies such as “Antz” (1998), “Final Fantasy” (2001), “Ice Age” (2002), “Finding Nemo”
(2003), “Madagascar” (2005), “Cars” (2006), “Shrek” (2007), “Kung Fu Panda” (2008), etc., have achieved a
success in the box office (Ozgokbel Bilis, 2014, p. 214).
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Today, along with the developing computer technology, animated movies with visually richer contents can
reach more child and grown up audiences, and maintain their box-office success. As animated movies are
more and more preferred by child audiences, it has been essential to examine with which contents these
movies reach out the children and what kind of effects they have on the children. Thus, researchers from
various areas of social sciences have performed studies that focused on the contents and effects of animated
movies targeting children.

The Effects of Animated Movies over the Development of Children
It would not be wrong to say that the researches that examined animated movies which were basically kinds
of cartoon, but having more visual qualifications than cartoons generally proceeded in two ways. The first
group of researchers focused on the contents of the animations, pointing out which contents do the movies
use to reach out the audiences. They, for example, focused on the violent contents of the animations, the
values they contained, and the representations they presented to describe the social gender roles. To reveal the
effects of animated movies on children, the second group of the researchers used interviews or surveys applied
on the children or their parents who could closely follow the changes on the children’s behaviors. The results
of the said studies are mentioned below.
In a study that aimed to ascertain the rate of the violent contents in animated movies, Yildiz (2016, p. 698716) has determined the movies that were preferred by pre-school children between the ages 3-6 asking them
questions with the help of the teachers in a pre-school of middle socioeconomic level. After that, the 14
animations that are most preferred by these children have been watched by using a data collection form. The
total duration of the watching is 39.495 seconds. Findings show that 4.220 seconds of the total duration
includes violent elements. Among the cartoons, “Ben 10” includes the highest rate of violent elements.
Among the samples of the study, the cartoons “Caillou”, “Canim Kardesim/My Dear Brother” and “Pepee”
are pointed out to be qualified productions that are suitable for children. Moreover, the researcher mentions
that watching cartoons that include violent elements in early childhood which is one of the periods when
children have more tendency to adopt a role model, may have negative impact on children’s personal and
moral development. As the researcher warns parents and teachers to be careful on this issue, there are other
studies that support this warning as well.
Similarly, in Tag Kalafatoglu’s (2016, p.104-126) study which examines the violent elements in animated
movies, G rated animated movies which were released in 2014-2015 have been analyzed by using content
analysis method. Those movies were detected by performing a search in IMDB: Internet Movie Database.
The total duration of 11 movies that were evaluated in the study is 790 minutes, and a data collection form
of 21 subcategories was used to examine the movies. The names of the inspected movies are as follows: “Rio
2”, “The Hero of Color City”, “Agent F.O.X”, “The Boxcar Children”, “My Little Pony”, “The Pirate Fairy”,
“Maya the Bee Movie”, “Frozen in Time”, “Curious George”, “Ooops! Noah is Gone” and “Snoopy and
Charlie Brown - The Peanuts Movie”. The analysis shows that except for the Boxcar Children, all those
movies include physical, psychological and verbal violence elements; the resulting pain of the character that is
exposed to physical violence is not shown; regardless of being good, bad or neuter, all characters display
violent behaviors; and all characters use their bodies as a weapon against these violent behaviors. The
researcher warns parents not to pick movies in regard to the ratings but to collect more detailed information
about the contents.
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Gulden (2015) aims to determine which social values exist in animated movies using the content analysis
method. The investigated movies are the ones big budgets, which draw worldwide attention and admiration:
“Ratatouille”, “The Lorax”, “Wreck-It Ralph”, “The Croods”, “How to Train Your Dragon”. Being wellknown by a large mass is another factor that makes these movies more preferred. In fact, although the
analyzed movies are determined to have qualifications that would help infuse many important values such as
unity, cooperation, effort, tolerance, kindness, etc., some data that are not quite compatible with the values of
Turkish culture have been claimed. Thus, animated movies, though being useful on educational aspect,
should not be considered as innocent, harmless productions that are only some entertainment tools.
In the study of Akıncı Yuksel (2013, p.33-59), 20 animated movies holding the highest audience numbers,
which were released in Turkey between 1994 to 2013 have been analyzed by questioning the gender of the
heroes of the movies to scrutinize the gender representations. Yuksel determined that, in the sample movies
the traditional gender roles had been mainly reproduced, and male characters were dominant when the female
characters are dependent. In The independent female characters that exist in the movies, however, are
transformed according to the traditional social gender ideology at the end of the movies.
The study of Ozdemir and Ramazan (2012, p. 157-173), which was carried out with mothers, shows that
children identify themselves with the heroes in the animations, and adopt the moves and behaviors they see in
the movies in the real life. Similarly, Karaman’s (1999, p. 66-88) research on the effects of cartoons over
children’s consumption habits has been conducted on students in an age range of 6-11 and their parents.
According to the results of the study that has been carried out by using participant observation method and
thorough interviews with the children, their parents, stationary and toy salespeople, children are influenced
by the movies they watch, and they desire to buy byproducts of the heroes with which they identify
themselves. Eskandari’s (2007, p.70,) research with school children determined that 91% of the boys and
80% of the girls pattern themselves on cartoon heroes. In another study, Erkan (1995, p. 105-106) has
observed that the cartoons included useful information for primary school children. Children are guided for
many useful occupations such as reading, painting, sports, etc. However, the contents may direct children to
buying behavior, and also may trigger their tendency to violence.

Population and Sample
The population of this study consists of the animated movies intended for children, which was released in
Turkey in the year 2016. While determining the samples, the Box Office Turkey data have been taken into
consideration. The researcher detected the top 10 animated movies that was released in 2016 and reached the
highest rank due to the number of the audience. Afterwards, the 5 of these movies have been included in the
study by the researcher using purposeful sampling method. Thus, the sample of this research consists of the
movies “Ice Age 5”, “Finding Dory”, “Angry Birds”, “The Secret Life of Pets” and “Storks”.

Method
The qualitative content analysis has been used in this study. Content analysis generally is a method which is
used to examine written or visual messages, and “helps to reveal the hidden and covered content of the
message, instead of the one which is obvious, easily catched, displayed and perceivable at first sight”. Thus,
content analysis is a second reading to determine the elements which impress the individual without being
seen.” (Bilgin, 2006:1). This reading is performed as a text content analyzing (Neuman, 2009:466); it is
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focused on the topic or the context emphasizing the similarities and differences within the codes, the
categories and the themes. In this way, as well as the plain and obvious content, the hidden content I can also
be examined. Generally, the plain and obvious content is what the text says, as the hidden one is what the
theme means (Kiziltepe, 2015:254).
In this study, each of the questions determined by the researcher have been asked the sample movies. The
answers of the questions have been written on a computer to obtain a document. These documents have been
sorted out in codes, categories and themes.
The research questions used in the study are as follows:
•

Which representations about family exist in the sample movies?

•

Which representations about social gender roles exist in the movies?

•

In the movies, which behaviors are imposed to the children, and which behaviors are disapproved?

•

By whom and on what grounds is violence performed?

•

What kind of solutions are proposed for the problems encountered?

Findings and Interpretation
Ministering Parents Who Do Not Give Up
In the movie “Finding Dory”, Dory is a little fish who lives with her parents. Since she experiences short term
memory loss, her parents constantly warn her and never leave her side. They take precautions to create a
solution for the problem of the little fish. They place seashells on the way, just in case she gets lost and cannot
find the way home. The parents who have a disabled child try to find solutions against the difficulty they
face. After Dory gets lost, the family never stops placing the seashells on the way home with the hope that she
can come back. In the movie “Ice Age 5”, the father claims the features of a traditional family head. He does
everything in his power to protect his daughter, his wife, and all his animal friends from the danger. Though
being suspicious on his daughter’s decisions, later he understands and supports her. In the movie “the Secret
Life of Pets” animal from different species could manage to become a family despite all their differences.

Lack of Parents
Mr. Red of “Angry Birds” is an orphan. Partly because he has been all alone since his childhood, Mr. Red has
an anger management problem. Since he has no parent to establish a close relationship, at the end of the
movie he starts living in the same house with his friends from the rehabilitation center. Similarly, until Dory
finds her family, a fish friend of hers becomes a father for her, supporting her to find her family. Tulip in the
movie “Storks” searches for her family just like Dory does. In this movie, the storks’ era of delivering babies is
closed, so they make deliveries for a global online retail company. The only human among these storks is
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Tulip. Because the home delivery device breaks down when Tulip is born, she is stuck among the storks. She
never gives up her own fight to find her address.

Careless Parents
In the move “Storks”, Nate, who is fed up about his parents’ carelessness, finds an advertisement among the
discarded stuff, and writes a letter to the stork mountain to ask for a sibling in the name of his parents. When
Nate starts making preparations for his new sibling’s arrival, this draw his parents’ attention, and they realize
that they have neglected their child. The parents start to take care of their son, and try to make it up for their
mistake. Thus another message is given within the narrative of the movie to parents to be more caring
towards their children.

Need for a Family
In all the sample movies, the protagonists who do not want to live alone are in need for a family. Therefore,
they take any kind of risk to find their families or to protect them against the dangers they encounter. The
ones who do not have a real family found their own families thanks to the friendships they establish despite
all the differences just like in the movies “Angry Birds”, “the Secret Life of Pets” and “Storks”.

Gender Inequality
In the movie “Ice Age 5”, the father mammoth is the representative of the traditional social gender roles. He
makes effort to protect his family. He gets jealous of her when she has a fiancé. He wants those who around
him to implement the decisions he makes. In “Ice Age 5” there are some masculine places where male
characters come together to drink and talk. The female characters in the movie cannot be seen in this kind of
a place. The mother mammoth even performs a small game to show her daughter that if she gets away from
her family, it will be difficult for her to take care of her children. Thus, it can be observed in this movie that
men has the right to be in public places out of the house while women are assigned to perform the traditional
roles inside the domestic place. Moreover, in the movie “Angry Birds”, after being retired, the Wise Eagle
lives in his cave and peeks at the women in his spare time. It can also be said that, in this movie the
traditional gender inequality is continued. Right to look belongs to the Wise Eagle who is a man. In other
sample movies, no representations that support social gender inequality have been observed.

Women Whose Power and Courage Stand Not Behind but Beside Men
In the sample movies, there are also women who stand beside the men to fight next to them, implementing
their own decisions and sharing the duties. In “Finding Dory”, mother also carries the seashells along with the
father, hoping that Dory will come back someday. In “Ice Age 5”, the daughter mammoth wants to travel
around the world, and she does not give on her decision despite all the oppositions of her father. In “Angry
Birds”, Mr. Red’s psychologist is a woman who happens to be one of the first ones that accept to walk into
the pig’s nest to save the eggs. Similarly in the movie “the Secret Life of Pets”, it is a female dog who
convinces the other animals and creates a solution to save Max.
Among the sample movies, maybe one of the most meaningful representations exists in the movie “Storks”.
With the desire to reach her family, Tulip builds a plane for herself with no one’s help. She pilots the plane
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herself. It is also Tulip, who manages to move the plane when they have an accident with the stork. The
moment she is about to meet her family, she fearlessly embarks on an adventure to help a little baby like she
used to be; and she protects the baby against the wolves with the help of the stork. In this aspect, Tulip
establishes the most powerful female character among the sample movies. Furthermore, in the same movie
when the wolves like the baby and want to keep it, they say “We will take this little one and raise her as
astrong, independent woman”. Hence the movie emphasizes that woman should be strong and independent.

Behaviors That Are Tried to Be Infused Via Movies
In all the movies that have been analyzed within the study, positive behaviors such as charity, unity,
cooperation in overcoming the difficulty, friendship, being careful about danger, apologizing for a mistake,
following the rules, avoiding to steal, not stealing someone else’s child, showing respect to the different one,
anger management, not to be jealous, etc., have been frequently emphasized. The message that mentions that
this kind of behaviors are necessary to be adopted is conveyed by showing how the protagonists who have
these behaviors are accepted and approved by the others at the end of the movie. Thus it is possible to say
that the movies aim to have children adopt these roles easily.

Never Give Up
In the sample films, heroes always try to find solutions to the problems. Dori and Tulip don't stop looking
for their parents under any circumstances. They try to achieve their goals without losing hope. Tulip makes a
plane, Dori go to a trip to the other end of the ocean to see all the dangers, even though she forgets
everything. In Angry Birds, birds don't stop fighting to save their eggs. The heroes of the Ice Age 5 who set
out to save the geography they live in, never think about turning and giving up, even though they were tired
of the difficulties they encountered on the road. In the movie Secret Life of Pets, they take a hard journey to
save their friends Max.

Grounds and Application Styles of Violence
Except for “Finding Dory”, in all other sample movies, physical and verbal violence can be observed. In “ıce
Age 5”, the father mammoth gets angry for merely important reasons, and he uses verbal violence. In “Angry
Birds”, when the father gets angry with Mr. Red using verbal violence for bringing late the cake which is
rotten, Mr. Red cannot control his anger, and responses the father with physical and verbal violence. In “the
Secret Life of Pets”, Max and Duke use physical and verbal violence since they do not want to share the same
house. The animals who are left on the street also use physical and verbal violence against home pets because
of being jealous of them. In “Storks”, the fox wants to keep the little girl and uses physical violence on Tulip
and the stork who do not let the baby go. In the movies that have been analyzed, the characters resort to use
violence when their home or their friend is in danger. This is how the use of violence is built on reasonable
grounds.

Conclusion and Recommendations
In this study, 10 animated movies that was released in 2016 and reached the highest rank due to the number
of the audience according to the Box Office Turkey data have been determined. 5 of these movies, which
have been selected by using the purposeful sampling method have been analyzed by using the qualitative
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content analysis. The questions determined by the researcher have been asked the sample movies. The
answers of the questions have been written on a computer to obtain a document. These documents have been
sorted out in codes, categories and themes. Depending on the findings, the following conclusions have been
drawn.
In all of the movies that have been examined, family has an important place. The lack or disappearing of a
family member is a difficult situation within the narrative. The message that says parents should be
responsible, and they need to spare time for their children, has also an important place within the sample
movies.
The sample movies “Finding Dory”, “the Secret Life of pets” and “Storks” do not reproduce the social gender
inequality. These movies feature female heroes as much as male heroes. It is possible to say that the most
accurate content is conveyed with the character Tulip in the movie “Storks”. Tulip is a right role model
especially for girls with her independent, self-ordained, and single minded character.
Moreover, the most notable contents within the cinematic narratives are fighting with courage, never giving
up and remembering that there is always another way, and moving on with a schedule. With these features,
the movies are sources of motivation for children audience.
Except for “Finding Dory”, in all other sample movies, physical and verbal violence have been observed,
though not being intensive. Giving reasonable grounds, violence has been attempted to be justified.
In conclusion, this should not be forgotten that children often easily -and mostly not deliberately- claim new
information from the contents of animated movies; they are influenced by these contents; they identify
themselves with the heroes of the movies, and they mimic those heroes. Therefore, scriptwriters, directors and
producers should be more careful about the animated movies and their contents. Parents claim the most
important duty on this issue. Parents should not allow their children to watch a movie without collecting
enough information about the content of the movie.
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THE FICTIONAL CHARACTERS AND THE EFFECT
IMPLEMENTATIONS IN TIM BURTON’S MOVIES
(THE ANALYSIS ON THE MOVIES OF BEETLEJUICE AND
MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN)
TIM BURTON FİLMLERİNDE KURGUSAL KARAKTERLER
VE EFEKT UYGULAMALARI (BEETLEJUICE VE MISS
PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN
FİLMLERİNİN ANALİZİ)
İbrahim Etem Zinderen (Atatürk University)

Abstract
The effect implementations which are effectively used intensely in the cinema have a feature of being a design technique on the
base of effectiveness. These techniques which provide that the attractive scenes are created in the movies and which were
implemented through the physical methods in the time when the digital technologies were not effective started to become come
after the computer technology came into, and began in the movie. So the effects which started to be used on the base of digitalbased technologies gained a feature to be very important design/creation factor in relation that the imagination is reflected to the
screen in the cinema as a cheap and an ergonomic implementation area. The effect implementations which are effectively used in
many types of the cinema started to be a principal factor of the design which is directed to the factors such as place and character
especially in the fantastic movies. In this context; “Bettlejuice” which is one of the first feature movies belonging to Tim Burton
who is known with his extraordinary fantastic movies and with the epic and marginal characters that he creates on these films
and which was produced in 1988, and his last feature movie “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” which was
produced in 2016 were considered in the study. The implementation practices’ changing from past to present in the effect
technologies which are used in creating the fictional characters in the aforementioned movies were considered in the study which
was made through the subjects such as the conceptual scope, effect implementations, Tim Burton’s movies and Tim Burton’s
fictional characters. The fictional characters which were created on the analysed movies were reviewed with the content analysis
method within the scope of effect technologies usage.
Keywords: effect implementations, special effects, visual effects, Tim Burton’s movies, Tim Burton’s fictional characters

Giriş

S

inematografın icadından günümüze sinema, teknolojik açıdan büyük bir ilerlemeler kaydetmiştir. Bu
serüven içinde sinemaya sesin dâhil olması ve renk unsurunun eklenmesi görsel bir sanat dalı olarak
sinemada büyük farklılıklar yaratmıştır. Belli çabaların ürünü olan bu gelişmeler, sinemanın daha da
önemli bir yerde konumlandırılmasını sağlamıştır. Bu anlamda Lumiere kardeşlerin önemli bir payı olduğu
kabul edilen sinemanın doğuşundan bugünlere kadar tanık olunan ilerlemeler, teknolojik gelişmelerle
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yakından ilgilidir. Bu gelişmelerin sonuçlarından biri olarak görülen efektler, sinemaya farklı bir boyut
kazandırmıştır.
Başlangıçta “yanılsama” prensibi çerçevesinde uygulanan tekniklerle özel efektler, hayal edilen pek çok
sahnenin canlandırılmasını sağlamıştır. Gelişen teknoloji, birçok yeniliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış
ve sürekli geliştirilen yöntem ve tekniklerle önem kazanan özel efektlerin, film yapımında kullanımı daha da
yaygınlaşmıştır. 1980’lerden itibaren etkisini giderek artıran bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte
fiziksel yöntemlerle çekim aşamasında uygulanan efektler özellikle 1990 sonrasında dijital bir zemine kaymaya
başlamıştır. Bilgisayar tabanlı efektler, yapımı zor veya maliyetli her türlü sahnenin yaratılmasının önünü
açmakta ve fiziksel yollarla uygulanan efektlere kıyasla daha da kolaylaştırmaktadır.
Teknolojik imkânlar doğrultusunda kendi içinde belli bir gelişim gösteren sinemada, bakış açısına dayalı
olarak farklı türler ortaya çıkmıştır. Bu anlamda gerçeküstü yaklaşımıyla efektlerin en çok kullanıldığı
türlerden biri olan fantastik sinema, gerçek hayattan esinlense de büyük oranda kurguya dayalı olma özelliği
taşımaktadır. Özellikle karakter ve mekân gibi filmin temelini oluşturması bakımından son derece önemli
görülen unsurlara ilişkin görsel temsilin yaratılmasında efektlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda işitsel
ve görsel etki temelli uygulamaları kapsayan ve sinema teknolojilerinin önemli bir getirisi olan efektler,
günümüzde sinemanın ayrılmaz bir parçası olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Dolayısıyla efektlerin önemi,
hayal edilenin sinemaya yansıtılmasını sağlayan önemli bir araç olmasından gelmektedir. Bu açıdan efekt
uygulamaları, filmde anlatımı kolaylaştıran hatta anlam yaratan son derece önemli bir unsur olarak
görülmektedir.
Efekt uygulamalarının bahsedilen önemi üzerinden çalışmada, fantastik sinemanın önemli isimlerinden biri
olan Tim Burton’ın sinematografik bakış açısına dayalı olarak, filmlerinde yarattığı sıra dışı ve marjinal
niteliğe sahip kurgusal karakterler ve bu karakterlerin görsel temsili üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda
Burton’un yarattığı kurgusal karakterlerin somutlaştırılmasında efekt uygulamalarının kullanımı, ele alınan iki
film üzerinden içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir. Bu çerçevede çalışma, gerek tekniğe dayalı olarak
sinematografik açıdan gerekse anlatı yapısı bakımından gerçeküstü niteliğe sahip, sıra dışı olarak görülen Tim
Burton filmleri üzerinden, sinemada karakter tasarımında efekt kullanımına odaklanmaktadır. Bu yönüyle
çalışmada, kurguya dayalı karakterlere ait görsel temsilin yaratılmasında efekt uygulamalarının etki gücü
ortaya konulmaktadır.

Sinemada Karakter Tasarımı ve Efekt Uygulamaları
Sinemada anlatım, görselliğe dayalı olma özelliği taşımaktadır. İmgeler yoluyla gerçekleşen anlam yaratma
süreci, karakter ve hikâyelerin temsili üzerinden işlemektedir. İzleyicilere sunulan her bir kare, oldukça geniş
kapsamlı bir prodüksiyon sürecinden geçmektedir. Dolayısıyla sinema, bu prodüksiyon sürecinde
kararlaştırılan tercihlere dayalı bir “kurgu” olma özelliği ile öne çıkmaktadır.
Filmin “production” (prodüksiyon/yapım) ve “post production” (post prodüksiyon/yapım sonrası) olmak
üzere ikiye ayrılan yapım aşamalarında kararlaştırılarak uygulanan tercihler, filmin türünü belirlemekle
birlikte, film türünün hangi özellikleri taşıyacağını da ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak söz konusu
tercihler; anlatısal yapıyı ve film diline ilişkin grameri içeren kamera, ses ve efekt gibi teknik uygulamaların
filmde nasıl kullanılacağına ilişkin ölçütlerin belirleyeni olarak da görülmektedir. Film okumalarının genel
olarak izleyici deneyim ve tercihlerine göre değiştiği bilinse de temelde prodüksiyon sürecinin çeşitli
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aşamalarını kapsayan tercihlerin; sinemada anlam yaratma süreci üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu
yadsınamaz bir gerçektir (Barnwell, 2015:188). Bu açıdan ilk olarak senaryoya dönüştürülen hayal gücünün
bir diğer aşamada görselleştirilmesi açısından sadece film yapımında kullanılan teknikler değil, bu tekniklerin
uygulanması noktasında yararlanılan “sinema teknolojileri”nin de sinemasal imgelem kavramıyla birebir
ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Gelişim seyri dikkate alındığında, teknolojiye dayalı bir alan olma özelliği gösteren sinemada, karakter
tasarımı açısından iki nokta önemsenmektedir. Bunlardan ilki yaratılması planlanan karakterin fiziksel
yapısını ortaya koyan dış görünüşü; ikincisi ise karakterin iç dünyasını ortaya koyan düşünsel yapısıdır. Bu
anlamda sinema anlatısının önemli bir parçası olan karakter, bir bütün olarak görünüm ve davranışlara ilişkin
tüm detaylardan oluşmaktadır (Chion, 1992:212). Dolayısıyla teknolojik gelişmelerden bağımsız olmayan
film yapım sürecindeki teknik uygulama alanlarından biri olan efektler; yaratılmak istenen karakterlerin iç ve
dış dünyası arasında belli bir uyum yakalanmasını sağlamaktadır. Bu uyuma dayalı olarak “görsel temsil”
biçiminde ifade edebileceğimiz karakterin somutlaştırılması; bir başka ifadeyle karakterin ortaya çıkarılması
sürecinde efektler; son derece etkin bir unsur olma özelliği göstermektedir.
Film yapımında prodüksiyon sürecinin tüm aşamaları ve bu aşamalarda kullanılan yöntem ve teknikler
dikkate alındığında, imgeler dünyası olarak sinemanın, yapısı gereği son derece teknik bir üretim olma özelliği
gösterdiği kabul edilmektedir (Armes, 2011:94). Sinematografik ögelere dayalı bir düzlemde Prodüksiyon
sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak görebileceğimiz efektler, karakterlerin izleyici algısındaki
imajlarının tamamlayıcısı olarak da görülmektedir. Bir filmde temsilin yapılandırılması, karakterlerin
derinlikleri ve değer yargılarının incelenmesi gerekliliği üzerine kurulmaktadır. Dolayısıyla yaratılması
planlanan karakterlerin ortaya çıkarılmasında ırk, cinsiyet ve sınıf temsillerinin yanı sıra bu karakterlerin
fantastik niteliğe sahip olup olmayacağı, üzerinde ciddiyetle durulması gereken alanlar olarak öne
çıkmaktadır. Bununla birlikte karakterlerin, özellikle fantastik film türlerinde tasarlanan sıra dışı görsel
niteliği, filmde temsiliyet ve anlam yaratma açısından bir başka önemli noktayı oluşturmaktadır. Karakter
tasarımında dikkat gerektiren bu alanlar, görselliğe dayalı olarak yaratılan anlam üzerinde gerçekleşen
mücadelenin zeminini oluşturmaktadır (Barnwell, 2015:188). Senaryo aşamasında kağıt üzerinde yaratılan
karakterin, görsel bir alan olan sinemada somut hale getirilmesi gerekmekte ve bu süreçte mekân, kostüm,
ışık, makyaj ve efekt uygulamaları gibi çeşitli etkenler devreye girmektedir. Karakterin yaratılması sürecinde
kullanılan bu yöntem ve teknikler, düşünce aşamasındaki karakterin bir bütün olarak somutlaştırılmasını, bir
başka ifadeyle görselleştirilmesini sağlamaktadır.
Senarist veya yönetmenin bakış açısına dayalı olarak yaratılan karakterler, belli bir mekân içinde
verilmektedir. Tasarlanan mekân ve bu mekân içinde var olan karakter, sinemada anlatımın; bir başka deyişle
görsel temsilin sacayağını oluşturmaktadır. Bu açıdan, hayal edilenin perdeye aktarılması noktasında büyük
önem atfedilen ve geniş kapsamlı teknikleri içeren efekt uygulamalarının (Finch, 1984:9), hayal gücüne dayalı
olarak yaratılan mekân ve karakterlerin ortaya çıkarılmasında son derece önemli işlevlere sahip olduğu
düşünülmektedir. Dolayısıyla görsel açıdan anlatımı güçlendirerek izleyici üzerinde etkileyiciliği artıran
uygulamalar olarak tanımlayabileceğimiz efektler, sinemada bir “anlam yaratma aracı” veya “anlatımı
tamamlayıcı bir unsur” olma özelliği göstermektedir. Bu çerçevede sinemada efekt uygulamaları; gerçekçi veya
fantastik mekânlar ve bu mekânlarla ilişkilendirilmiş sıra dışı, fantastik karakterler gibi detaylı tasarımlardan,
herhangi bir sahnede yağmur, sis, kan veya patlama gibi anlatımı destekleyici küçük çaplı görsel unsurların
tasarımına kadar oldukça geniş kapsamlı uygulamaları barındırmaktadır.
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Günümüz sinemasında yaygın bir biçimde kullanılan efektler, özellikle bilim kurgu ve fantastik film
türlerindeki yapımlarda önemli işlevlere sahiptir. Dolayısıyla genel bir ifadeyle “efekt uygulamaları” olarak
tanımlanan bu teknikler, gerek karakter tasarımında gerekse karakterin var olduğu mekân ve diğer nesnelerle
ilişkisinde görselliğin ve görselliğe dayalı temsiliyetin son derece önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Film
yapımcıları tarafından oldukça önemsenen efekt kullanımı; hayal gücünün ön planda olduğu fantastik film
türlerindeki karakter tasarımında ve bu tasarımların somutlaştırılmasında iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.
Bunlardan ilki; çekim aşamasında, kamera karşısında uygulanan teknikleri; diğeri ise belli bir ön hazırlık
yapılarak çekilen ve çekim sonrası bilgisayar ortamında uygulanan dijital tabanlı teknikleri kapsamaktadır. Bu
anlamda söz konusu tekniklerin, gerek literatürde gerekse sinema ve televizyon sektöründe; özel efektler
(special effects), görsel efektler (visual effects) ve dijital özel efektler (digital special effects) gibi farklı teknik
kavramlarla ifade edildiği görülmektedir. Dolayısıyla karakter tasarımında kullanılan efektlerin uygulandığı
yapım periyodu, karakterin ortaya çıkarılmasında hangi tekniklerin uygulandığını göstermesi açısından önem
taşımaktadır. Ancak efekt uygulamalarını tanımlamak için kullanılan kavramların ortaya çıkışı, efekt
teknolojilerinin gelişim seyri ile yakından ilgilidir. Bu durum, efektler için kullanılan araç ve yöntemlerin,
gelişen ve yenilenen özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Efekt uygulamalarının bu niteliği, gerek
sinema sektöründe gerekse literatürde bu tekniklere ilişkin kavramsal sınırların çizilmesinin temelini
oluşturmaktadır. Bu anlamda anlamları sıkça karıştırılan özel efekt ve görsel efekt kavramlarının tanımlanması
ve karakter tasarımı açısından bu kavramların ifade ettiği anlama ilişkin net bir çerçeve çizilmesi amacıyla
çalışma kapsamında söz konusu iki kavramın detaylandırılması önemli görülmektedir.

Karakter Tasarımında Özel Efektler
Literatürde “special effects” olarak karşılaştığımız ve “sfx, spfx” biçiminde kısaltılan özel efektler, sinema ve
televizyonda bir “tasarım tekniği” olma özelliği göstermektedir (Şenyapılı, 2003: 50). Bu anlamda işitsel ve
görsel bir tasarım aracı olarak özel efektler, çekim esnasında uygulanan teknikleri ifade etmekte ve bu açıdan
görsel efektlerden ayrılmaktadır. Ancak gelişim seyri tamamen teknolojiye dayalı olan efektleri tanımlayan,
“özel efekt” ve “görsel efekt” kavramları, literatürde genellikle birlikte ele alınmakta ve bu kavramları
birbirinden kesin bir biçimde ayırmak son derece güç olarak görülmektedir (Fink, 2010: 12). Teknolojik
gelişmelere bağlı olarak efekt uygulamalarının dijital tabanlı olma özelliği kazanmaya başlaması, bu uygulama
alanına ilişkin kavramsal farklılaşmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Buna rağmen gerek literatürde
gerekse sinema ve televizyon sektöründe dijital tabanlı uygulamalar içinde özel efekt kavramı
kullanılagelmiştir. Dolayısıyla özel efektler, film yapımcılarının hayal gücünü etkili biçimde ifade etmesini
bazen mümkün kılan bazen de kolaylaştıran birçok tekniği içinde barındıran oldukça geniş bir disiplini ifade
etmekte ve görsel efekt kavramını da içinde barındırmaktadır (Finch: 1984: 9).
Özel efektler, görsel gerçekliğe dair bir “yeniden üretim süreci” olma özelliği taşımaktadır. Efektlerin bu
özelliği Şenyapılı (2003: 87) tarafından bir tür “sinema hilesi” olarak tanımlanmaktadır. İmgeler dünyası
olarak görülen sinemada en önemli tasarım aracı olarak görülen efektler sayesinde gerçekte çekilmesi zor veya
imkânsız sahneler yaratılabilmektedir. Tamamen efektlere dayalı olarak yaratılan ve aslında gerçek olmayan
bu görüntüler gerçek görüntülerle birleştirilmekte ve izleyici algısında gerçekçi hissiyat yaratacak biçimde
kurgulanmaktadır. Özel efektler, işitsel ve görsel etki temelli teknikleri ifade etse de, sinemada görselliğe dayalı
etkileyiciliği artırma çabalarına köklü bir zemin olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Diğer yandan bu teknikler
doğal yollarla yaratılması mümkün olmayan, zor veya riskli sahnelerin ortaya çıkarılmasında da büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. İstenen mekânın, atmasoferin ve karakterin yaratılmasını yapay yollarla mümkün
kılan veya kolaylaştıran özel efektler, her ne kadar belirli bir bütçe ayırmayı gerektirse de film yapımında genel
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maliyeti büyük oranda düşürmektedir (Miller, 2006: 10). Bu durum, film yapımında efektlerin kullanımını
ve dolayısıyla değerini de artırmaktadır.
Sinemada son derece önemli bir unsur olan karakter olgusu, özellikle bilim kurgu ve fantastik film türlerinde
farklı görsel tasarımları gerektirmektedir. Bu noktada devreye giren özel efektler ile çeşitli karakterlerin
tasarlanması ve bu tasarımların etkileyici özelliklere sahip olması sağlanmaktadır. Birçok farklı yöntem ve
tekniği içinde barındıran özel efekt uygulamaları arasından karakter tasarımında kullanılan başlıca teknikler;
stop-motion animasyon, make-up Efektler (makyaj, protez uygulamaları ve animatronikler), fiziksel efektler
(pratik/mekanik efektler) biçimindedir.
Sinema yapımlarında karakter tasarımında kullanılan özel efekt uygulamalarından olan stop-motion
animasyon; temelde resim, kukla veya maketlerin hareket ettirilerek donuk karelerle (fotoğraflarla) hareket
yanılsaması prensibi çerçevesinde illüzyon yaratılmasına dayalı bir tekniktir (Yurdigül & Zinderen, 2013: 37).
Stop motion tekniği ile oluşturulmuş görüntülerin hiç biri gerçekte doğal olarak hareket etmemekte; bu
teknikle yaratılan karakterler; el ile çizilen resimlerin veya önceden hazırlanan kukla veya maketlerin
oynatılarak ya da yer değiştirilerek her bir hareketin adım adım fotoğraflanması çerçevesinde
canlandırılmaktadır (Miller, 2006: 60-65). Dolayısıyla stop motion, kayda alınan fotoğraf karelerinin peş peşe
oynatılmasına dayalı bir karakter tasarım yöntemi olma özelliği taşımaktadır. Başlangıçta daha çok çizgi film
yapımında kullanılan bu yöntem daha sonra kısa film ve hatta uzun metrajlı film yapımında yaygın bir
biçimde kullanılmaya başlanmış ve günümüzde kullanılan dijital tabanlı animasyon tekniğinin temelini
oluşturmuştur.
Karakter tasarımında ve tasarlanan karakterin etki gücünü artırmada kullanılan bir diğer özel efekt ise makeup efektlerdir. Bu efekt teknikleri; kostüm, saç ve makyaj biçimlendirmelerinin yanı sıra protez uygulamaları
ve animatronik olarak tanımlanan çeşitli kukla ya da makine tabanlı yaratıkları da içine alan geniş kapsamlı
uygulamalar olarak sinemada yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Rickitt, 210-213). Bu anlamda; oyuncu
görünümünde ciddi değişiklikler yaratılmasını sağlaması açısından karakter tasarımının önemli bir
tamamlayıcısı olan ve fiziksel olarak el yöntemi ile uygulanan make-up efektler, basit makyajın yanı sıra
detaylı ve karmaşık uygulamaları da içine almaktadır (Debrecenni, 2009: 2-10).
Sinema karakter tasarımı yapıldıktan sonra karakterin görsel açıdan yaratılan mekânla uyumu ve izleyici
algısında görsel gerçekliğinin tamamlanması için başvurulan özel efekt uygulamalarından biri de pratik
efektler biçiminde de ifade edilen fiziksel efektlerdir. Bu uygulamalar yağmur, kar, sis ve buz gibi teknikleri
içine alan atmosferik efektler ile tabanca, kurşun, patlama efektlerini kapsayan ateş ve piroteknik efektlerden
oluşmaktadır. İzleyici algısında filmi ve karakteri gerçekçi bir görünüme kavuşturması amacıyla kullanılan bu
teknikler, karakteri mekânla bütünleştirmesi açısından oldukça önemli görülmektedir.

Karakter Tasarımında Görsel Efektler
Sinema yapımlarında gerçeklik etkisi yaratarak inandırıcılığın artırılması noktasında önemli bir işleve sahip
olan efektlerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması, özel efektlere dönük teçhizatın dolaysıyla efektlerin
gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu çerçevede 1970’lerin sonundan itibaren başlayan fakat 1990’lardan
itibaren somut bir biçimde etkisini gösteren bilgisayar tabanlı teknolojiler, efekt alanında büyük gelişmelere
kapı aralamıştır (Cubitt, 2004: 249). Bu gelişmelerle birlikte bir çok özel efekt uygulaması, el yöntemi ile
çekim esnasında yapılmak yerine çekim sonrasında ve tamamen bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmıştır.
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Bu gelişmeler efektlerin elle yapıldığı organik yöntemlerden, dijital tabanlı sistemlere dayalı bilgisayar
grafiklerinin kullanıldığı ve tamamen sentetik, sanal yöntemlerle yapılmasına geçişi ifade etmektedir.
Bilgisayar tabanlı efektlerle yaratılan görsellik dikkate alındığında sahne çizgisi, süreklilik, aydınlatma,
kompozisyon gibi film görselliğini yaratan ve filmin yapı taşı olarak kabul edilen geleneksel ilkeler
değişmezken bu ilkelere dayalı tekniklerin uygulama biçimi değişmektedir (Sawicki, 2011: 13). Bu açıdan
özel efektlerden farklı olarak görsel efektler, planlanan görselliğin post prodüksiyon olarak ifade edilen yapım
sonrası aşamada bilgisayar ortamında uygulanmasını ifade etmektedir.
Efektlerin dijital zemine kaymaya başlamasıyla birlikte bu tekniklerin uygulanması noktasında derin etkiler
yaratan teknolojik ilerlemeler, sinemaya zaman ve maliyet gibi birçok açıdan önemli katkılar sunmuştur.
Diğer yandan dijital yöntemlerle yapılmaya başlanan efektlerin sanal yöntemlerle uygulanmaya başlanmasının
doğurduğu yeni teknik uygulamalar efektlerin daha düşük maliyetle daha güvenli ve kolay uygulanabilir
olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla dijital tabanlı uygulamalar, görselliğe ilişkin birçok sorunun çözüm noktası
olma özelliği de kazanmıştır. Söz konusu gelişmelerle birlikte özel efektler içinden doğan fakat dijital tabanlı
olması bakımından özel efektlerden ayrılan farklı bir uygulama alanı doğmuştur. Temelde dijital tabanlı
efektleri ifade eden görsel efektler, film yapımında işi daha da kolaylaştırmış ve efektlerin uygulanması
noktasında sınırların zorlanmasının da önünü açmıştır. Dolayısıyla efektler izleyicinin giderek ilgi duyduğu
bir alan olmaya başlamış ve bu da film yapımcıları açısından efektleri oldukça önemli bir konuma
yükseltmiştir. Efektlerin bilgisayar tabanlı uygulanmasıyla birlikte bu teknikler başlangıçta literatürde CGI
olarak kısaltılan Computer Generated Imagery biçiminde tanımlanmış ve dijital özel efektler biçiminde ifade
edilmiştir. Ancak daha sonra bu uygulamalar, “visual effects” olarak kavramsallaştırılmış ve “vfx” biçiminde
kısaltılmıştır. Söz konusu kavram, Türkçe literatüre ise “görsel efektler” biçiminde yerleşmiştir.
Dijital teknolojilerin etkisiyle efekt uygulamalarında dikkat çeken bu dönüşümlerle birlikte efektlerin çekim
esnasında yapıldığı dönemden çoğunlukla çekim sonrasında yapıldığı bir döneme fiilen geçilmiştir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte yaygınlık kazanan görsel efektler, sinema ve televizyon gibi mecralarda
görselliğe dayalı üretim sürecinin standart bir parçası olmuştur (Fink, 2010: 12). Bu anlamda film yapımında
görsel efektlere verilen önemin artmasıyla birlikte sinemada post prodüksiyon süreci daha da önemli bir aşama
olarak görülmeye başlanmıştır. Efektlerin teknolojiye dayalı olarak gösterdiği gelişim seyri, görsel efekt
uygulamalarının kendi içinde farklı uzmanlıklar gerektiren disiplinlere ayrılmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla görsel efektler, zaman içinde kompleks bir disiplin haline gelmiş ve sinemanın vazgeçilmez
unsurlarından biri olarak karakter tasarımının etkin bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır.
Dijital tabanlı uygulamalar olarak ifade edebileceğimiz görsel efektlerin karakter tasarımında kullanılması iki
yöntemle gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, tasarlanması planlanan karakterin tamamen dijital ortamda
yaratılmasına dayalıdır. Bu aşamanın ilk adımını karakterin üç boyutlu animasyon teknikleri ile modellenmesi
oluşturmaktadır. Modelleme aşamasından sonra tasarıma “motion” olarak ifade edilen hareket verilmekte ve
renk ile ışık gibi diğer detayların uygulanması söz konusu olmaktadır. İkincisi ise karakterin belli bir kısmının
bilgisayar ortamında yaratılmasıdır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra kamera ile karaktere ait çekimler
alınmakta ve bu görüntülere uygulanması planlanan görsel efektler bilgisayar ortamında yapılarak
“compositing” denen birleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece compositing işlemi ile gerçek çekimler
ile bilgisayar tabanlı efektler bir araya getirilmekte, karaktere ait diğer detaylar yine tamamen post
prodüksiyon aşamasında bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu anlamda karakterin baştan sona bir bütün
olarak ortaya çıkarılmasında veya izleyiciler üzerinde karaktere ait tasarımların dikkat çekici etkiler
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yaratmasında görsel efektler son derece önemli bir tasarım tekniği olarak görülmekte ve günümüz sinemasında
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Tim Burton Filmleri ve Kurgusal Karakterler
Kariyeri farklı tür ve formlar üzerine kurulmuş filmlerle dolu usta bir yönetmen olarak tanınan Tim Burton,
hayal gücüne dayalı sinema filmleri ve bu filmlerde yarattığı sıra dışı karakterleri ile sinemada ayrı bir yerde
konumlandırılmaktadır. Sinema kariyerine Disney’de çıraklık yaptığı dönemde Vincent (1982) isimli kısa
metrajlı filmiyle başlayan Burton, özellikle korku türünde Hollywod filmleri ile stilistik bağlantılar kursa da
yarattığı bakış açısıyla kendi tarzını geliştirirken Hollywood formülüne ve modeline daima meydan
okumuştur (Stranieri, 2010: 6). Stop-motion tekniği ile çektiği animasyon filmleri ve filmlerinde kullandığı
efekt uygulamalarıyla izleyicide merak uyandıran sahneleri ile tanınan Burton’ın çektiği filmler gerek tekniğe
dayalı olarak sinematografik açıdan gerekse anlatı yapısı bakımından sıra dışı nitelikler taşımaktadır. Bu
anlamda birbirinin kopyası olan film ve film karakterlerinin ötesinde yeni bir dünyaya kapı aralayan Burton
filmleri, içerisinde tuhaf olarak tanımlanabilecek birçok farklı öğe barındırmaktadır.
Tim Burton filmlerinde Alman dışavurumcu akımının izleri görülmektedir. Bu nedenle Burton filmlerinin
anlaşılması bağlamında Alman dışavurumcu akımın ne olduğunun ortaya konulması gerekliliği doğmaktadır.
Bu çerçevede Alman dışavurumcu akıma dayalı filmler genel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir
(West’den aktaran: Stranieri, 2010: 9):
® Aydınlatmada aşırı kontrastlar kullanılmakta ve böylece dramatik gölgeler oluşturulmaktadır.
® Aynalar ve cam gibi yansıtıcı yüzeylere yer verilmektedir.
® İnsan formu, insan özellikleri veya insan davranışının başka bir varlığa atfedilmesi olan
antropomorfizm kullanılmaktadır.
® Soyut olanla ilgilenmektedir.
Dışavurumcu sinemanın taşıdığı unsurlar dikkate alındığında; ışıklandırmada gölgeler, abartılı makyaj, dekor
ve kostüm gibi detaylarla yaratılan gerçek üstü ve sıra dışı bir dünya sunumu göze çarpmaktadır. Bu açıdan
Burton çalışmalarında; büyük oranda stilize edilmiş görseller aracılığıyla psikolojik durumlara şekil verme
çabasının öne çıktığı sanatsal bir akım olan ve Alman Ekspressiyonizmi olarak da tanımlanan dışavurumculuk
ile kendi tarzını harmanlayarak sunmaktadır (Stranieri, 2010: 9). Sıra dışı görselliğin yaratılmasına dayalı olan
bu tarz, hayal gücünün korku ve komedi türleri ile harmanlandığı ve karakterlerin kurgusal nitelikler taşıdığı
bir bakış açısını içermektedir. Bu çerçevede Burton filmlerinde anlatı yapısı, gerçek kimlik arayışından
bağımsız olarak tüm eserlerinde yinelenen ve yankılanan temalar üzerinden kurulmaktadır. Dolayısıyla
Burton filmleri, söz konusu temaları simgeleyen çarpıcı görseller ve silinmez karakterler üzerinden hayat
bulmaktadır (He, 2010: 17).
Burton’ın karakterleri genellikle yabancı, yanlış anlaşılan, yalnız ve reddedilenleri temsil etmektedir. Anlatılar
ise karakterlerin bu nitelikleri üzerine kurulmaktadır. Bu anlatı yapısı içinde temsiliyet ise gerçek dünyadan
referans noktaları almakla birlikte genellikle ironik ve marjinallik düzeyinde, sıra dışı bir görsellik ile
oluşturulmakta ve bu yönüyle de kurgusal bir nitelik kazanmaktadır. Tim Burton tarzının önemli bir
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parçasını oluşturan kurgusal karakterler, gerçek dünyadan esinlenilen fakat birçok yönüyle hayal dünyasına
bağlı olması sebebiyle; hayal gücünün somut bir formunu ifade etmektedir (Leslie A. Kurtz, 2013: 438). Bu
açıdan büyülü bir dünyaya kapı aralayan Burton filmlerinde hayali mekânlar ve bu mekânlarla
ilişkilendirilmiş ütopik karakterler büyük bir titizlikle tasarlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla
Burton filmlerine özelliğini veren iki temel konu; mekân ve karakter tasarımındaki sıra dışılıktır. Bu yönüyle
Tim Burton, patafizik (istisnalar bilimi) bir yönetmen olma özelliği ile öne çıkmaktadır (Mcmahan, 2006: 7).
Patafiziksel filmler, birkaç ortak özelliğe sahiptir. Bunlar:
® Özellikle akademik ve bilimsel olan üzerine kurulmuş bilgi sistemleri ile eğlenir.
® Alternatif bir anlatı yapısını benimser.
® Dikkat çekici bir şekilde efekt uygulamaları kullanır.
® Anlatı daha çok metinlerarasıdır ve anlamsız referanslara dayanır (Mcmahan, 2006: 3).
Patafizik bir film yapımcısı olarak Burton, daha çok animasyon mantığına dayanan alternatif bir anlatı
mantığını izlemektedir (Mcmahan, 2006: 7). Bu mantığa dayalı olarak Burton’ın karakterleri insansı
özelliğini kaybetmemekte fakat abartılı bir görselliğe dayalı olarak tasarlanmaktadır. Bu tasarımlarda gerek
fiziksel yöntemlerle uygulanan özel efektler gerekse bilgisayar tabanlı yazılımlarla uygulanan görsel efektler
yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.
Burton, filmde yaratmak istediği mekân ve karakterleri en iyi şekilde somutlaştırmak için genellikle aynı
ekiple çalışmaktadır. Dolayısıyla Burton, tavizsiz bir estetik anlayışı çerçevesinde efekt uygulamalarından
oyuncu seçimine kadar kendi tarzına yabancı olmayan bir ekiple çalışmayı tercih etmektedir. Bu anlamda
müzikte Danny Elfman, kostümde Collen Atwood, yapım tasarımında Bo Welch, animasyon karakter
tasarımında ise McCinnon ve Saunders Tim Burton’ın en çok çalıştığı ekip olarak öne çıkmaktadır. Bununla
birlikte Burton filmlerinde, oyuncu olarak sıklıkla Johnny Depp ve Helena Bonham Carter’ın oynadığı
görülmektedir. Ayrıca Burton’ın ‘Ölü Gelin’ adlı animasyon filmindeki karakterlerin Johnny Depp ve Helena
Bonham Carter’ı çağrıştırdığı görülmektedir. Dolayısıyla Burton, beyin takımı olarak nitelenebilecek yaratıcı
ekibi ile güvenilir ve sanatsal ilişkisine dayalı bu tutumu sayesinde ortaya kaliteli işler çıkardığını
düşünmektedir (Stranieri, 2010: 17). Tim Burton filmlerinde sıra dışı hikayeleri için yarattığı sıra dışı
kurgusal karakterleri çoğunlukla spesifik bir arketip olarak görülmektedir. Burton’ın yıllar içinde
sinematografik vizyonunu geliştirirken yarattığı bu özgün arketip, onun kişisel vizyonunu tanımlamaya
yardımcı olan en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır (He, 2010: 17). Tim Burton filmlerini farklı
kılan karakter olgusu; doğa üstü, mitolojik, masalsı ve ironik nitelikler taşımakta, bu yönüyle de yaratılan
kurgusal karakterlerle bağımsız bir çerçeve çizilmektedir. Diğer yandan bu karakterlerin iç dünyasının bir
yansıması olarak sıra dışı nitelikler kazandıran görsel temsil ise yoğun bir biçimde efekt uygulamaları
kullanılarak sağlanmaktadır.

Yöntem
Görsel bir sanat dalı olan sinema, yapısı gereği kurguya dayalı olma özelliği taşımaktadır. Sinemada karakter
kurgusu, yaratılması planlanan karakterin görsel niteliği üzerine inşa edilmektedir. Bu anlamda çalışmada,
fantastik sinema türleri içinde kategorize edilen sıra dışı filmleri ve bu filmlerde yarattığı marjinal
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karakterleriyle dikkat çeken Tim Burton filmleri üzerine yoğunlaşılmaktadır. Çalışmada, Tim Burton’ın gerek
görselliği gerekse senaryosu ile kendine özgü biçime sahip olan filmleri dikkate alınarak kurgusal karakterlerin
görsel temsili üzerinden, sinemada efekt uygulamalarının önemi ortaya konulmaktadır. Bu açıdan çalışma,
sinemada anlatı yapısının kurulmasında büyük öneme sahip olan karakter kurgusunda ve bu kurguyu
somutlaştıran görsel temsilin yaratılmasında efekt uygulamalarının büyük bir etki gücüne sahip olduğu
varsayımından hareket etmektedir.
Günümüz sinemasında vazgeçilmez bir unsur olarak görülen efektlerin teknolojik ilerlemelere dayalı gelişimi,
bu uygulamaların kullanım biçimini farklılaştırmıştır. Bu anlamda çalışmada, fiziksel yöntemlerle kamera
önünde yapılan efektlerin ve dijital yöntemlerle post prodüksiyon aşamasında yapılan efefktlerin, kurgusal
karakterlerin yaratılmasında uygulama pratiklerinin değişimi irdelenmiştir. Bu değişim sürecini en iyi biçimde
yansıtması amacıyla çalışmada; sıra dışı fantastik filmleri ve bu filmlerde yarattığı masalsı ve marjinal
karakterleri ile tanınan Tim Burton’ın ilk uzun metrajlı filmlerinden biri olan 1988 yapımı “Beetlejuice”
(Beter Böcek) ve son uzun metrajlı filmi 2016 yapımı “Miss Peregrine's Home for Peculiar Children” (Bayan
Peregrine’in Tuhaf Çocukları) filmleri ele alınmıştır. Film seçiminde örneklemin, evrenin genelini temsil
edebilmesi ve araştırmanın amaçlarına en uygun verileri sağlayabilmesi düşüncesinden hareketle
“amaçlı/yargısal” örneklem tekniğinden yararlanılmıştır (Erdoğan, 2007: 174-176). Çalışma kapsamında
temel kavramlar ve bu kavramlarla bağlantılı konulara ilişkin yerli ve özellikle de yabancı literatürü kapsayan
derinlemesine bir tarama gerçekleştirilmiştir.
Literatür taraması yapılan kavramsal çerçeveye dayalı olarak söz konusu filmlerde Tim Burton tarafından
yaratılan kurgusal karakterler incelenmiştir. İncelemede yöntem olarak; Laswell başta olmak üzere Berelson,
Lazarsfeld gibi isimler tarafından, amacı iletişimin görünen içeriğine ilişkin nesnel, nicel ve sistematik
betimleme olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Bilgin, 2006: 4). İçerik analizi, belli şeylerin miktarını,
belli bir iletişim biçimi örnekleminde ölçmeye dayanan bir araştırma tekniğidir (Berger, 1996: 104). Bu
yönteme dayalı olarak ele alınan iki film üzerinden, kurgu ürünü olarak yaratılan karakterlerin görsel
temsilinde efekt teknolojilerinin kullanımı analiz edilmiştir. Ancak ele alınan medya içeriklerinin belli
unsurlarını saymaya dönük pozitivist yaklaşımın dışında içerik analizi, medya içeriklerinin bağlamlarına ve
anlamlarına dayalı çıkarsamaları da kapsamaktadır. Bu açıdan içerik analizinin bütünleyici bir yöntem olma
özelliği taşıması, çalışmada bu yöntemin kullanılmasını daha da anlamlı kılmaktadır (Yıldırım, 2015: 105106).

Analiz
Beetlejuice / Beter Böcek (1988)
Tim Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Türkçeye Beter Böcek olarak çevrilen Beetlejuice filminin yapım
yılı 1988’dir. Fantastik korku ve komedi türündeki filmin senaryosunu ise Michael McDowell kendi
hikâyesinden Tim Burton ve Lary Wilson ile birlikte uyarlamıştır. 92 dakikalık süresiyle Burton’ın ilk uzun
metrajlı filmlerinden biri olan Beetlejuice, Burton sinemasının karakteristik özelliklerini taşıyan önemli bir
örnek olarak görülmektedir. Filmde yeni evli bir çift olan Adam ve Barbara Maitland, arabalarıyla giderken
aniden önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için hamle yapmakta ve kontrolü kaybederek köprüden nehre
düşmektedir. Islak elbiseleri ile eve dönen evli çiftin öldüklerini anlamasıyla olaylar dizisi gelişmektedir.
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Beter Böcek filminde gerçek üstü bir dünya ve bu dünyada sıra dışı görselliğe sahip karakterlere yer
verilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın bu kısmında kurgusal bir niteliğe sahip olan Adam, Barbara ve Beter
Böcek başta olmak üzere dikkat çeken karakterler ele alınmış ve bu karakterlerin görsel temsili, efekt
uygulamalarının kullanımı bağlamında incelenmiştir.
Resim 1. Beter Böcek’in Görsel Temsilinde Makyaj ve Kostüm Uygulama Örnekleri

Fantastik korku-komedi türündeki Beter Böcek filmi, gerek mekân gerekse karakter tasarımında dikkat çekici
özel efektleri izleyicinin ilgi odağı olmuştur. Bu anlamda Beter Böcek, çekildiği zamanın sinema
teknolojilerinin en üst seviyede kullanıldığı filmlerden biri olma özelliğini göstermektedir. Filmin baş
karakterlerinden Beter Böcek mercek altına alındığında, bu karakterin iç dünyasını da yansıtan görselliğin
yaratılmasında birçok efekt uygulamasına başvurulduğu görülmektedir. Bu efektlerden en çok göze batanı ise
kostümler, saç ve makyaj biçimlendirmelerine ilişkin uygulamaları ifade eden make-up efektlerdir. Filmde
Beter Böcek karakterine abartılı ve detaylı makyaj uygulaması yapılmıştır. Make-up efekt uygulamalarıyla
Beter Böcek; göz çevresinde morluklar, beyaza çalan yüz rengi ve kabarık saçlarıyla görselleştirilmiştir.
Resim 2. Beter Böcek’in Sıra Dışı Görsel Temsilinde Protez ve Kukla Uygulama Örnekleri

Ayrıca Beter Böcek karakterinde, make-up efektler içinde sınıflandırılan kostüm uygulamaları da dikkat
çekmektedir. Farklı sahnelerde farklı kostümlerle ortaya çıkan Beter Böcek karakterinin görsel temsilinde yine
çeşitli sahnelerde farklı protez uygulamaları da kullanılmıştır. Bununla birlikte bu karakterin bir yaratığa
dönüşümünün canlandırıldığı sahnelerde ise kuklalardan yararlanılmıştır. Bu kuklalar bazı sahnelerde
canlandırılmış bazı sahnelerde ise kare kare fotoğraflanmıştır. Bu anlamda filmde karakter tasarımında stop188
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motion animasyon tekniklerinden de yararlanılmıştır. Karakterin görsel temsilinde kullanılan efektlerin yanı
sıra ışıklandırma da görsel temsilin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Alman dışavurumcu sinema
akımının etkilerinin somut bir örneği olarak ışık ve gölgeler, Beter Böcek filminde başta Beter Böcek olmak
üzere karakterlerin önemli bir tamamlayıcısı olarak kullanılmıştır. Bu yönüyle ışıklandırma, mekân-karakter
ilişkisini de güçlendirmiştir.
Resim 3. Maitland Çiftinin Sıra Dışı Görsel Temsilinde Protez Uygulama Örnekleri

Filmde öne çıkan diğer iki karakter olarak gördüğümüz Adam ve Barbara Maitland ise başlangıçta normal bir
görünüme sahiptir. Başlangıçta sıradan günlük elbiseleri ile gördüğümüz Maitland çifti için küçük çaplı
makyaj uygulamaları kullanılmıştır. Ancak çiftin öldüğünü anlamasından sonra gelişen olaylarla birlikte görsel
açıdan farklı efektlerin uygulandığı görülmektedir. Bu efektlerden protez uygulamaları ve yaşlandırma
efektlerini içeren make-up efektler öne çıkmaktadır. Filmde ayrıca Adam Maitland’ın insanları korkutabilmek
amacıyla farklı bir görünüme kavuşma çabası ile yüzünü çekerek uzattığı sahnede ise kukla kullanılmıştır. Bu
kukla adım adım fotoğraflanarak Adam’ın yüzünü uzatma sahnesi, stop-motion tekniği ile yaratılan
yanılsamayla gerçekleştirilmiştir.
Resim 4. Adam’ın Görsel Temsilinde Kullanılan Stop-Motion Uygulaması

Filmde özellikle diğer dünyada yaşayan yan karakterlerde dikkat çeken efektlerin başında, makyaj ve protez
uygulamaları gelmektedir. Bununla birlikte fantastik dünyaya uygun sıra dışı kostümler, kuklaların yanı sıra
stop-motion animasyon teknikleri de karakterlerin önemli bir tamamlayıcısı olduğu görülmüştür. Ayrıca
filmde karakter-mekân ilişkisinin kurulmasında film genelinde ışık, dekor ve minyatür efektlere
başvurulmuştur.
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1988 yılında çekilen Beter Böcek filmi kullanılan efekt teknikleri bakımından incelendiğinde, zamanın
teknolojileri gereği çekim esnasında bir çok özel efekt uygulamasını barındırmaktadır. Bu anlamda fantastik
türde çekilen film karakterlerinin görsel temsilinde özel efektler büyük katkılar sunmuştur.

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children / Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları (2016)
Yönetmenliğini Tim Burton’ın üstlendiği, Türkçeye Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları biçiminde çevrilen
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children filminin yapım yılı 2016’dır. Ransom Riggs’in aynı isme sahip
romanından uyarlama olan filmin senaryosu Jane Goldman tarafından yazılmıştır. Fantastik macera
türündeki filmin süresi ise 127 dakikadır. Filmde ölen dedesinin anlattıklarından aldığı ilhamla gizemli bir
adaya giden Jakob, tuhaf bir evin kalıntılarını bulmaktadır. Evin içinde gezen Jakob farklı bir dünyaya kapı
aralamakta ve sıra dışı özelliklere sahip karakterlerle karşılaşmaktadır. Çalışma kapsamında filmde, Bayan
Peregrine, Jakob, Barron Emma, Fiona, İkizler, Millard, Browyn ve Olive gibi öne çıkan sıra dışı karakterler
ele alınmıştır. Bu açıdan söz konusu karakterlerin özelliklerini ortaya koyacak biçimde görsel temsilin
yaratılması, efekt uygulamalarının kullanımı çerçevesinde incelenmektedir.
Resim 5. Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları Filminden Efekt Uygulamalarına Örnek Kareler

Tim Burton filmlerinin genel tarzı içinde değerlendirilebilecek olan film, gerçeküstü bir dünya ve bu
dünyanın gerçeküstü karakterleri üzerine kurulmaktadır. Bu anlamda incelenen film yine Burton tarzı,
dışavurumcu bir ışıklandırma ile başlamaktadır. Filmin başlamasıyla ilk gördüğümüz efekt uygulaması
Jakob’un dedesinin oyulmuş gözleridir. Bu sahne tamamen bilgisayar teknolojileri ile uygulanmış bir efekt
olarak dikkatleri çekmektedir. Ancak filmde, efekt uygulamalarının karakter tasarımında yoğunlaştığı bölüm
Jakob’un yıkıntı halindeki eski çocuk yurduna gitmesi ile başlamaktadır. Burada Jakob sıra dışı görünümleri
ve güçleri olan karakterlerle karşılaşmaktadır. Bunlardan ilki Bayan Peregrine’dir. Peregrine karakterinin
tasarımında make-up olarak ifade edilen makyaj uygulamalarının yanı sıra karakterin tarzını yansıtan kostüm
bulunmaktadır. Ancak onu daha da sıra dışı kılan ise bir kuş türüne dönüşmesidir. Bu dönüşümün
gösterildiği filmde “morphing” olarak ifade edilen, bilgisayar tabanlı görsel efekt uygulamasının kullanıldığı
görülmektedir. Filmde kötülüğün başı olarak sunulması sebebiyle önemli karakterlerden biri olan Barron’un,
elinin keskin bir alete dönüşmesinde ise protez uygulamasının kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte
aynı karakterin gözlerinin tamamen beyaz olması da söz konusu karakterin tasarımında dikkat çeken bir başka
efekt olarak öne çıkmaktadır.
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Resim 6. Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları Filminden Efekt Uygulamalarına Örnek Kareler

Tuhaf çocuklar arasında, her şeyden hafif olduğu vurgulanan Emma’nın havalanmaması içi ayaklarına demir
bir ağırlık giydiği görülmektedir. Karakterin tamamlayıcısı olarak kullanılan bu kostüm çıkarıldığında ise
Emma havalanmakta ve daha fazla uzağa gitmemesi için beline ip bağlanmaktadır. Bu anlamda karakterin
görsel tamamlayıcısı olarak kullanılan kostüm özel efektler kapsamındayken, Emma’nın havalandığı sahnede
karakter gerçekte vinçe benzer bir araçla yükseltilmiş ve bu araç ile karakter arasındaki bağlantı bilgisayar
ortamında silinerek yok edilmiştir. Ayrıca ikiz çocukların film boyunca aynı kostümü giymeleri de yaratılan
karakterin görsel temsilinde make-up efektlerin etkin bir biçimde kullanıldığını gösteren bir başka örnek
olarak öne çıkmaktadır. Filmin bir diğer tuhaf karakteri ise içinde arılar olan ve ağzını açtıkça arıları dışarı
çıkan fakat daha sonra bu arıları yine ağzıyla toplayabilen karakter Hugh’tır. Hugh’ın karakterinin en önemli
özelliği olan arılar ise yine tamamen bilgisayar ortamında animasyon teknikleri ile yaratılmıştır.
Resim 7. Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları Filminden Efekt Uygulamalarına Örnek Kareler

Her bir karakterin ayrı nitelikleri ve tuhaf tarafları olan filmde Claire isimli küçük kızın yemek masasında
tavuk budunu ensesinden yediği sahne oldukça dikkat çekicidir. Bu sahnede Claire yiyeceğin tamamını
saçlarını kaldırarak ağzına atmaktadır. Bu kızın karakterinin önemli bir parçası olan sahne bilgisayar
ortamında yaratılmıştır. Bununla birlikte her şeyi büyütebilen Fiona’nın havucu büyüttüğü sahne ise
tamamen üç botyutlu bir animasyon olarak göze çarpmaktadır. Tuhaf çocuklar arasında giyimi ve entelektüel
tavırlarıyla dikkat çeken Horace gözü ile rüyalarını sinema biçiminde izlenmek üzere yansıtabilmektedir. Bu
sahnelerde de bilgisayar tabanlı efekt uygulamalarının kullanılarak projeksiyona benzeyen bir ışık demeti
yaratıldığı görülmektedir. Bununla birlikte filmde, üzerini giyinmediği zamanlarda tamamen görünmez olan
bazen de şapkayla dolaştığında sadece elbiseleri belli olan Millard karakterinin yaratılmasında da görsel
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efektler kullanılmıştır. Diğer taraftan Bronwyn’ın her türlü ağırlığı kaldırabidiği ve Olive’in elleriyle her şeyi
ısıtabilme gücünü gösterdiği sahnelerde de görsel efektlere yer verilmiştir.
Resim 8. Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları Filminden Efekt Uygulamalarına Örnek Kareler

Filmde kötü karakterler olarak sunulan yaratıklar üç boyutlu animasyon teknikleri ile modellenmiş,
compositing işlemi ile birleştirilmiştir. Ayrıca filmde iskeletler ve bu iskeletlerle savaşan, yalnızca belirli
karakterlerin görebildiği yaratıklar da bu yöntemle yaratılmıştır. Diğer yandan kukla ve iskeletlere hareket
verebilen Enoch adlı karakterin canlandırdığı kuklalar ve bu kuklaların dövüş sahnesi, Tim Burton’ın
geleneksel stop-motion yönteminden vazgeçmediğini göstermektedir. Ancak filmde stop-motion animasyon,
bilgisayar tabanlı olarak uygulanmıştır.
Bu anlamda filmde hemen hemen tüm karakterlerin yaratılmasında çeşitli ölçülerde makyaj ve kostüm
uygulamalarını içeren make-up efektlerin etkin bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 2016
yılında yapılan filmde, zamanın teknolojileri çerçevesinde üç boyutlu animasyon başta olmak üzere çeşitli
görsel efektler de dikkat çekici bir şekilde kullanılmıştır. Bu anlamda filmde hem yapım aşamasında
uygulanan özel efektlerin hem de yapım sonrasında bilgisayar ortamında yaratılan görsel efektlerin karakter
tasarımının önemli bir tamamlayıcısı olarak kullanıldığı analizler sonucu ortaya konulmuştur.

Sonuç
Tim Burton’ın, çalışmada ele alınan filmlerinde olduğu gibi korku ve komedi ile harmanlayarak fantastik
türde çektiği filmlerle kendine özgü bir tarz yarattığı bilinmektedir. Burton’ın tarzı; Alman dışavurumculuğa
dayalı görsel çerçeveler sunan, sıra dışı mekânlar ve bu mekânlarla ilişkilendirilmiş marjinal karakterle dikkat
çekmektedir. Bu anlamda çalışmada, Burton filmlerinin tarzını en iyi biçimde yansıtabilecek nitelikte 1988
yapımı “Beter Böcek” ve 2016 yapımı “Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları” filmleri incelenmiştir.
Çalışmada, filmlerin en önemli unsularından biri olan ve tamamen kurguya dayalı olma özelliği taşıyan
karakterlerin tasarımında efekt uygulamalarının kullanımına odaklanılmıştır. Bu kapsamda; 1980’li yılların
sinema teknolojileri ile çekilen “Beter Böcek” ve günümüz modern sinema teknolojileri ile çekilen “Bayan
Peregrine’in Tuhaf Çocukları” filmlerinde karakter tasarımında hangi tekniklerin kullanıldığına dair bir analiz
yapılmıştır. Bu analizler; Tim Burton’ın tarzını oluşturan sıra dışı ve tuhaf karakterlerin görsel temsilinde
teknolojik imkânların günümüze kıyasla kısıtlı olduğu zamanlardan bu günlere dek efektleri etkin bir biçimde
kullandığını göstermektedir. Burton’ın 1988’e kıyasla 2016’da hayal gücünün en iyi biçimde yansıtılması
amacıyla kullandığı tekniklerin büyük oranda bilgisayar tabanlı uygulanmaya başlandığı görülmektedir.
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Bununla birlikte makyaj, protez uygulamaları ve kuklaların kullanılması gibi yöntemler terkedilmemekle
birlikte özellikle fantastik karakterlerin yaratılmasında izleyici üzerinde gerçekçi etkiler yaratan ve fiziksel
yöntemlerle uygulanan teknikler yerine dijital tabanlı üç boyutlu animasyon uygulamalarının etkin bir
biçimde kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
Karakter tasarımında; yapım aşamasında kamera önünde ve yapım sonrasında bilgisayar ortamında uygulanan
efektler, günümüzde bir arada kullanılmaktadır. Bu birliktelik özellikle fantastik ve bilim-kurgu gibi sinema
türlerinde gerek karakter gerekse mekân tasarımında hayal gücünün perdeye aktarılmasının en önemli aracı
olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan çalışmada; ele alınan filmler ve bu filmlerde yaratılan kurgusal
karakterlere ilişkin görsel temsilin inşasında, efekt uygulamalarının son derece güçlü bir etkiye sahip olduğu
ortaya konulmaktadır.
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PHILOSOPHIZING THROUGH ‘NOSEDIVE’:
IMPRISONMENT BY CONSENT
Alkım Erol (Universitat Oberta de Catalunya)

Abstract
The rise of the information and communication technologies, which are the terms that include any communication device and
practice encompassing radio, television, cellular phones, computer, network, hardware, software, etc. introduced new aspects on
the relationship between individual freedom and technology. Considering individual freedom as the area within which the
subject - a person or group of persons - is or should be left to do or be what he is able to do or be, without interference by other
persons, initiates new questions on the relationship between individual freedom and this novel consent based technologies. Thus,
these technologies are contemplated as meta-technologies of information and they are claimed to change the nature of the society
and to expand the degrees of freedom. Hence, the advent of the information and communication technologies created a shift on
the role of the technology and on its effects to the area of individual freedom and this shift generated the idea that information
and communication technologies bolster the freedom of the individuals but in reality what happens is that within the realm of
these technologies individuals commence to mitigate their individual freedoms with their own consents and by their own wills.
‘Nosedive’ episode of the Black Mirror TV series, as a part of the speculative visual fiction genre, by underlining this precise idea
should be contemplated as a mode of philosophizing which should be analysed cautiously for the sake of the current and the
future societies and should enter to the realm of the theoretical debates as a philosophical thinking on the possibilities and
paradoxes of the current and the future societies. This paper, focuses on this new type of mitigation of individual freedom via
information and communication technologies represented through the ‘Nosedive’ episode of the Black Mirror TV series.
Keywords: Black Mirror, Consent, ICT, Individual Freedom, Nosedive, Speculative Visual Fiction

Philosophizing through ‘Nosedive’: Imprisonment by Consent

T

he rise of the information and communication technologies introduced new aspects on the
relationship between individual freedom and technology. Considering individual freedom as the area
within which the subject - a person or group of persons - is or should be left to do or be what he is
able to do or be, without interference by other persons (Berlin, 1969), initiates new questions on the
relationship between individual freedom and this novel consent based technologies. Hence, most of the
theorists emphasized that information and communication technologies bolster the freedom of the
individuals. The essential reason behind this positive reading of information and communications
technologies is constructed on the understanding of individual freedom in terms of an area of an individual to
act in any desired way without restraint. Subsequently, the fundamental criteria that initiates different
notions of freedom is based on the answers given to the question of what is to count as a constraint which
alleviates the freedom of individuals. Different notions of individual freedom either grounded on the absence
of coercion (Berlin, 1969), physical interference (Steiner, 1974-1975), threats (Nozick, 1974), dominion
(Pettit, 1999), coming from an external agent (Hayek, 1960) or grounded on self-awareness (Taylor, 1985).
However, the common basic idea is that individuals are not ultimately free, if there is any effect coming from
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the other. Consequently, this can be construed as individual freedom is mitigated in any action that does not
include the consent of the individuals.
Most of the speculative visual fiction pieces created before the advent of the information and communication
technologies constructed on the future scenarios in which the freedom of the individuals’ is mitigated by an
external force with the use of the instrumental power of technology. However, since information and
communication technologies are considered to be grounded on the consent of the individuals, novel actions
through these technologies, either exercised through internal or external factors, are not contemplated as
activities mitigating individual freedom. Subsequently, those technologies are considered to expand individual
freedom. On contrary, the consent given by the individuals to the practices within the realm of these newly
emerged technologies is the essential justification of the hypothesis that is based on the idea that technology
mitigates individual freedom. Thus, as a consequence of the rise of information and communication
technologies not external agents but the individuals themselves start to coerce their individual freedom and
this new type of coercion is not considered as a factor mitigating the individual freedom within the general
theoretical scope.
Speculative visual fiction, understood as the super set category that includes all non-mimetic genres which is
grounded on mapping out possible futures (Thomas, 2013; Atwood, 2011), as a sub-field of future studies by
its capacity to create speculative imagination, which can give access to a scope of future possibilities and can
create social foresight, could be a convenient tool to support the mentioned hypothesis on the relationship
between technology and individual freedom. The fundamental reason to insinuate to speculative visual
fictions is as W. J. T. Mitchell (1994) emphasizes, the recognition of visual aesthetic practices in general and
filmmaking in particular as effective modes of political enquiry that offers a concept of political thinking that
does not dismiss subjective and speculative approaches to politics as unorthodox and irrelevant, and hence as
unfit for serious political debate (Mitchell, 1994). For instance, Stephen Mulhall (2002), who combines
Cavellian-Wittgensteinian approach with continental philosophy mentions in his book about speculative
visual fiction pieces as “I see them as themselves reflecting on and evaluating such views and arguments, as
thinking seriously and systematically about them in just the same ways that philosophers do. Such films are
not philosophy’s raw material, are not a source for its ornamentation; they are philosophical exercises,
philosophy in action – film as philosophizing” (Mulhall, 2002). Therefore as expressed “Filmmaking is thus
not only a visual aesthetic practice but also an epistemological project that conflates moods of thinking about
the world with modes of describing it visually.” (Jandrée, 2012). In this sense speculative visual fiction genre
could be contemplated as an important tool for philosophizing on the possibilities and paradoxes of the
current and the future societies. Hence, ‘Nosedive’ episode of the Black Mirror TV series, as a part of the
speculative visual fiction genre, could be considered as a mode of philosophizing by putting forward the idea
that people’s individual freedom is mitigated by their own consents with use of the information and
communication technologies within precisely free societies in which there is no coercion coming from an
external agent.

‘Nosedive’, Technology and Novel Forms of Coercion of Individual Freedom
The episode ‘Nosedive’ released in 2016, is the first episode of the third season of Black Mirror TV series
which is a British television anthology series created by Charlie Brooker in 2011 that features speculative
fiction with dark and sometimes satirical themes that examine modern society, particularly with regard to the
consequences of new technologies, formulates a new alternative on this relationship. As the producer Charlie
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Brooker states about the TV series "If technology is a drug – and it does feel like a drug – then what,
precisely, are the side effects? This area – between delight and discomfort – is where Black Mirror, my new
drama series, is set. The 'black mirror' of the title is the one you'll find on every wall, on every desk, in the
palm of every hand: the cold, shiny screen of a TV, a monitor, a smartphone.” (Brooker, 2015). As it is
blatantly seen by Brooker’s statement Black Mirror puts its focus on the negative consequences of information
and communication technologies and tries to create speculative imagination as a practice of philosophizing to
trigger some critical thinking among individuals. One of the episodes that introduces a precise speculative
imagination on the relationship between individual freedom and technology is the ‘Nosedive’ episode written
by Charlie Brooker and Michael Schur, that is based on a speculatively dystopian society in which every
action of individuals’ is rated by other individuals belong this precise society through an app that shapes and
influences every action of the members of this society. In the episode, every precise moment an individual
forms a kind of interaction with another individual; that particular person can see the other’s rankings, which
could be contemplated as that the introduced reality turns into a pastel-colored nightmare. A nightmare that
is grounded on an aggressive cheeriness, as individuals attempt to out-nice each other and bump up their
ratings in order not to feel excluded, feel disliked, feel downgraded and be categorized as a second-class citizen
(Gilbert, 2016).
Figure 1: A Scene from the episode indicating two individuals’ belong to the fictional society, attempting to out-nice each other;
One by rating and one by trying to be aggressively cheerful.

Brooker, C. (Producer), & Wright, J. (Director). (2016). Nosedive. Black Mirror. Retrieved
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C171dae45-6616-4ba8-b13dd178b332aea0-9598493

from

This negative reading of information and communication technologies introduced in the ‘Nosedive’ episode
has been overlooked in the theoretical realm in a sense that information and communication technologies are
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considered as self-generated in content, self-directed in emission, and self-selected in reception, therefore they
are interpreted as bolstering the area of freedom of the individuals’ (Castells, 2007). This particular reading of
information and communication technologies augmented the positive elucidation of these newly emerged
technologies within different school of thoughts. Hence, Gianni Vattimo as a philosopher formulated his
hermeneutics philosophy on the idea of ‘Weak Thought’ as expressed in his work Art’s Claim to Truth (2008)
as “nothing other than the knowledge, acceptance, and recognition that philosophy, after the deconstruction
of metaphysics, cannot capture the ultimate essence of its objects but must comply with multiplicity of
interpretations.” (Vattimo, 2008). Thus, Vattimo believed that the sheer multiplicity of interpretations that
have become inescapably evident through information and communication technologies are sort of an artistic
playfulness that revels in the chaotic multiplicity of interpretations whereby they are regarded as masks, as
pure surface and contingency. In this regard he considers the participators of the information and
communication technologies as artists, by the very act of participating within the realm of these technologies
that create countless number of world images. Hence, “Vattimo reaches to the interpretation above by
construing Heidegger’s conception of Ge-Stell (enframing) which is, in the Heideggerian sense, the
culmination of metaphysics because it involves the total planning of everything in perfectly ordered
relationships of cause and effect, all capable of unlimited manipulation. Vattimo brings Heidegger’s analysis
up to date and considers information and communication technologies as challenging even the machines
themselves, as well as blurring the distinction between appearance and reality to the dissolution of both
concepts” (Erol, 2017). Thus, as Wolfgang Sützl (2016) emphasizes “What Heidegger had in mind when
thinking about modern technology, which lead him to a pessimistic interpretation of the relationship between
man and Being in a technological world thought of as the highest development of metaphysics—namely, the
machinery of the industrial age. But the information and communication technologies of the late twentieth
century are technologies of a different kind: they are “systems collecting and transmitting information,”
constructing and reducing the world as “images,” giving a positive meaning to Heidegger’s definition of
modernity as the age of the world picture” (Sützl, 2016). From this sense, it is clear that a precise fit with the
conception of Ge-Stell could be a society based on the total planning of everything in a perfectly ordered
relationship of cause and effect, all capable of unlimited manipulation. The curial point here is that the
fundamental reason behind this total planning of everything is a consequence of the rule of an external agent
as it is done in most of the speculative visual fiction pieces created before the advent of the information and
communication technologies. However, in the current societies, which are based on the ultimate freedom of
the individuals, information and communication technologies are considered as the realm to practice this
unlimited freedom and individuals are contemplated as artists with reference to the interpretation of Vattimo.
Yet, the fictional world introduced in the ‘Nosedive’ episode could be anticipated as an accurate formulation
of the relationship between the freedom of the individuals and technology, which is precisely misconstrued.
In order to fathom this accurate formulation there should be more consideration given to the detailed analysis
of the episode with regard to the relationship it formulates between individuals and technology.

Imprisonment by Consent
The setting of the ‘Nosedive’ episode specifically constructed on shiny pastel colors in an ironic way to
underline the aggressive cheerfulness bolstered by the information and communication technologies and this
artificial cheerfulness is one of the fundamental reasons behind the dehumanization process brought by the
information and communication technologies which is one of the most visible themes highlighted
throughout the episode. Hence, Korean-German philosopher Byung-Chul Han puts a critical stand towards
digital media by emphasizing that digital media creates a communication environment of total positivity in
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which the loss of negativity is itself a positive phenomenon, and as a consequence, the positive, affirmative
character of digital communication grows without end; it leads to an excrescence and fattening of
communication and an increasing difficulty of making or hearing any meaningful statements (Han, 2015).
Han states in his book The Transparency Society (2015) that “The positivity inherent in the digital reduces the
possibility of such an experience. It continues the same.” No change is possible in a digital network where
“social media and personalized search engines establish an absolute space of proximity in which any
exteriority has been eliminated. There, one only meets oneself and the likes of oneself” (Han, 2015). In the
episode, the leading character Lacie always controls her reactions and constantly acts positively in a robotic
way, just like the rest of the people in this precise society, in order to keep her ratings high.
Figure 2: A Scene from the episode indicating the total positivity inherent in the fictional society surrounded by shiny pastel colors
which in an ironic way underlines the aggressive cheerfulness bolstered by the information and communication technologies.

Brooker, C. (Producer), & Wright, J. (Director). (2016). Nosedive. Black Mirror. Retrieved
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C171dae45-6616-4ba8-b13dd178b332aea0-9598493

from

Since things do not go well for Lacie, she starts to show some negative attitudes and right immediately her
scores start to decrease. Hence, it can be claimed in here that there is a blatant dehumanization process but
the crucial distinction here, which is mostly overlooked, is that in ‘Nosedive’ episode, individuals are not
dehumanized by the coercion of an external body but they coerce themselves to limit their actions and to
limit their freedom to act and to express themselves. This limitation that individuals put on their actions,
reactions and thoughts leads to another theme, which is the fear of social execution that is highlighted
through out the episode, which supports the idea that information and communication technologies mitigate
the freedom of the individuals. Thus, the theme of execution is seen in ‘Nosedive’ episode as individuals
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intrinsically mitigate their individual freedoms in order to gain recognition and avoid social execution and
this is expressed in the episode as the process of rating, which could be interpreted as the ‘like’ in current
social media apparatuses. As emphasized by Matthew Edward Harris (2015) “Social media thus creates the
aesthetic that ‘more’ equal ‘better,’ where the more is an expression of, and reduced to, the self as presented
through a world image. One feels the sensation of, and is perceived as, doing better if one has more friends
and ‘likes.’ Being noticed is important because you feel you are important, which is attributable in part to the
egoism (the Enlightenment metaphysic), which is encouraged through the Internet and social media. The
effect of this is the highlighting of the metaphysic of the digital generation of the Internet, a restatement of
Descartes’ Cogito as ‘I link, therefore I am’” (Harris, 2015). This idea of ‘I link, therefore I am’ is blatantly
seen in the ‘Nosedive’ episode as ‘I have high rates, therefore I am’ in a sense that makes Lacie sacrifice her
own self and her own freedom by her own consent because of the fear of social execution.
Figure 3: A Scene from the episode that indicates the rating system, inherent to the very fundamental characteristics of the
introduced fictional society, which underlines the ‘I link, therefore I am’ idea. .

Brooker, C. (Producer), & Wright, J. (Director). (2016). Nosedive. Black Mirror. Retrieved
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C171dae45-6616-4ba8-b13dd178b332aea0-9598493

from

Consequently, this fear of social execution and this seeking of recognition sort of creates a system of total
control within the fictional society introduced by the episode. Hence, the digital society of control makes
intensive use of freedom and it is a consequence of voluntary self-exposure, which exploits freedom. As Han
states “The society of control achieves perfection when its inhabitants do not communicate because of
external constraints but out of inner need -that is when the fear of giving up of private and intimate sphere
yields to the need to put oneself on display shamelessly” (Han, 2015). As it is stressed voluntary self200
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illumination and self-exposure exploits freedom but it is not considered so, therefore it also gives
legitimization to the coercion of individual freedom by an external force. Thus, privacy is considered as the
fundamental criteria of individual freedom within information and communication technologies and
violation of privacy consists in the dissemination of information of an intimate nature to an interested
audience without the consent of the subject (Moor, 1990; Ess, 1996). Since all the actions within
information and communication technologies are considered as consent based, the modern subtle forms of
disciplinary power within the realm are not considered as coercion. As Michel Foucault emphasizes in
Discipline and Punish (1977), a shift has taken place from the exaggerated mechanism of the public
execution to more subtle modern forms of disciplinary power, which consist of a constant, formless
surveillance that are kept out of the public eye (F.oucault, 1977) Since all the actions within information and
communication technologies are considered as consent based, the modern subtle forms of disciplinary power
,which is performed as constant, formless surveillance that are kept out of the public eye within the realm are
not anticipated as coercion. Since, this form of control is dependent on the self-exposure of the individuals
within information and communication technologies, these acts of constant and formless surveillance are not
considered as a violation of privacy, which is also mitigation of the freedom of the individuals. However, as
we see in the ‘Nosedive’ episode individuals coerce their own freedom due to an intrinsic need of recognition,
can also be interpreted as a part of the egoism in the enlightenment metaphysics sense. Subsequently, with
reference to the ‘Nosedive’ episode in specific and current societies in general Nikolas Rose (1999) states
“Conduct is continually monitored and reshaped by logics immanent within all network of practices.
Surveillance is ‘designed in’ to the flows of everyday existence. The calculated modulation of conduct
according to principles of optimization benign impulses and minimization malign impulses is dispersed across
the time and space of the ordinary life” (Rose, 1999). Thus, what we precisely see in the ‘Nosedive’ episode is
the surveillance designed into the flows of everyday ‘existence’ via the self-exposure of the individuals by their
own consents due to the fear of social execution and due to the seek of recognition by acts based on
optimizing benign impulses and minimizing malign impulses.
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Figure 4: A Scene from the end of the episode, which indicates Lacie as an outcast, put in an isolated room and excluded from
the society because of her malign impulses.

Brooker, C. (Producer), & Wright, J. (Director). (2016). Nosedive. Black Mirror. Retrieved
https://www.netflix.com/watch/80104627?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C171dae45-6616-4ba8-b13dd178b332aea0-9598493

from

Conclusion
Subsequently, the introduced interpretation of ‘Nosedive’ episode not only refers to the current societies but
also underlines the negative consequences of the information and communication technologies and
formulates a dystopian speculative fiction bolstering the idea that individuals mitigate their own freedoms by
their free wills and with their own consents via information and communication technologies not by an
external agent as formulated in most of the other speculative visual fictions created before the advent of the
information and communication technologies or not by the coercion coming from an external agent as
emphasized in the theoretical realm. Consequently, it can be claimed that ‘Nosedive’ episode’s interpretation
of the current societies and formulation of a future society based on the total control and dehumanization of
the individuals through their own free wills and by their own consents via information and communication
technologies is an accurate formulation and reading. Thus, the introduced speculative fictional formulation
should be considered as a mode of philosophizing which should be analysed cautiously for the sake of the
current and the future societies and should enter to the realm of the theoretical debates as a philosophical
thinking on the possibilities and paradoxes of the current and the future societies so that necessary measures
can be taken to prevent the negative consequences of the use of the information and communication
technologies.
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A HISTORIAN DEALING WITH POPULAR ISSUES OF
TURKISH CINEMA: AGÂH ÖZGÜÇ1
TÜRK SİNEMASININ POPÜLER KONULARINI ELE ALAN
BİR TARİHÇİ: AGÂH ÖZGÜÇ
Emrah Doğan (Governorship of Kocaeli)

Abstract
Agâh Özgüç started his professional career in 1960 as a journalist and writer of the popular topics on Turkish cinema for a long
time in Turkey as a cinema historian. However, Özgüç's writings were not taken seriously during the period. The highlight of his
writings have been taken into account by researchers conducting recent academic seminars on Turkish cinema but they have been
studied superficially. But in the Özgüç’s texts, it is possible to see both the back garden of Turkish cinema and the remaining
points in the darkness. In his writings, there are no explanatory views about locality, social realism, national cinema,
revolutionary cinema, the economic structure of cinema and cinema and television relations in Turkish cinema. With the
documents he accumulated in his archive, he has examined the Turkish cinema directors, Turkish actress and sexuality in the
cinema which was seen as a taboo by everyone else. These reviews are not texts with a theoretical framework. In these writings
based on the descriptions, the atmosphere of the Turkish cinema was narrated to the reader. In this sense, the importance of his
writings has been understood better and better day by day. Therefore, this paper is a study on how a cinema historian contributes
to the development of Turkish national cinema. At the same time, it aims to make a contribution to the developing Turkish
cinema researches. Although, this is a different source of usefulness in Turkish cinema studies, this review will contribute to
strengthening the central position of our cinema in our cultural life, encouraging future work on art and filmmaking as well as
contributing to future research on preserving our artistic heritage and visual history.
Keywords: Turkish cinema, historian, cinema historian.

Giriş

T

ürk sinema tarihyazımında temel tartışma, genellikle Türk sinema tarihyazımında yeterli belge ve
arşivin olmadığı, kişisel Türk sinema arşivlerinin olduğu, çekilen filmlerin birçoğunun kayıp olduğu,
yönetmen, senarist, oyuncular ve filmlerle ilgili yeterli ve düzenli bilgilerin olmadığıdır. Ancak yapılan
bu tartışmalarda sinema tarih yazarlarının düşünsel dünyası irdelenmemekte ve sinema tarihçilerine akademik
çalışmalarda gereken önem verilmemektedir.
Türk sinema çalışmalarında yazdıklarının önemi sonradan anlaşılan ve yeteri kadar önem verilmeyen sinema
tarihçilerinden biri Agâh Özgüç’tür. Özgüç, Türk düşün dünyasında özellikle sinema alanına katkılarından
1 Bu yazı, Emrah Doğan’ın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalına 2016 yılında sunulan
ve kabul edilen “1960-1980 Dönemi Türk Sinemasının Yazılı ve Sözlü Tarih Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Agâh Özgüç” başlıklı
yayınlanmamış Doktora tezinin üçüncü bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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dolayı önemli entelektüellerindendir. Aynı zamanda Türk sinema tarihinde yazdığı eserler (Türk Filmleri
Sözlüğü 1914-2002, Türk Sineması Sansür Dosyası, Türkan Şoray-Türk Sinemasında Bir Diva, Arkadaşım
Yılmaz Güney, Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, Türk Sinemasında On Kadın, 100 Filmle Başlangıcından
Günümüze Türk Sineması, Türk Sinemasında İlkler, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, 80. Yılında Türk
Sineması, Bir Sinema Günlüğünden Aykırı Notlar, Türk Sinemasında Cinayetler ve İntiharlar Dosyası,
Cahide: Peçete Kâğıtlarındaki Anılar, Türk Film Yapımcıları Sözlüğü, Afişlerle Türk Sineması, Türk Film
Yönetmenleri Sözlüğü) son dönem akademik çalışmalara referans olmaktadır. Türk sineması üzerine farklı
dönemlerde yazdığı çalışmalar tematik (cinsellik, kadın, sansür, cinayet, yönetmen, yapımcı, film gibi) birer
sinema tarihi çalışmaları olmasının yanı sıra, yaptığı çalışmalarla Türk sineması tarihini bütünlüklü bir şekilde
anlatmaya çalışmıştır. O, Türk sinema tarihi adı altında ayrıntılı bir sinema tarihyazımında bulunmamış olsa
da, Türk sinemasını belirli temalar çerçevesinde değerlendirip, Türk sinemasının karanlıkta kalan noktalarına
ışık tutmaktadır. Aynı zamanda Özgüç, Türk sinemasında güncel polemiklere angaje olmadan Türk sineması
çalışmalarını sürdürmüştür. Türk sinemasında dergiler ve yuvarlak masa etrafında şekillenen polemiklere dâhil
olan eleştirmenler ya da sinema yazarlarının burun bükerek baktığı Özgüç’ün çalışmaları (örneğin Türk
sinemasında cinsellik gibi ya da kadın gibi konular), günümüzde Türk sinemasının karanlıkta kalan
noktalarını aydınlattığı gibi, Türk sinemasının gündelik hayatını da olduğu gibi bizlere anlatmaktadır.

Özgüç’ün Profesyonel Sinema Yazarlığı ve Türk Sineması Tartışmalarında Teğet Geçtiği Sanılan
Konulara Katkısı
Özgüç’ün profesyonel anlamda ilk sinema yazıları 1961’de haftalık çıkan siyaset ve kültür gazetesi olan Büyük
Gazete’de yayınlanmıştır. Handan Kümbetlioğlu’nun 2007 yılında yönetmenliğini yaptığı Perdedeki Işık İzi –
Agâh Özgüç 2 adlı belgeselde Özgüç kendisinden bahsederken sinema yazarlağı yapmadan önce edebiyat
dergilerinde şiirler yazdığını anlatır. Atilla İlhan’a olan hayranlığından dolayı Berna İlhan mahlası ile yazdığı
kültür sanat yazılarının dışında, 1961 yılında politik gazete olan Büyük Gazete’de Gazeteci Enis Olcayto’nun
teşvikiyle Türk sinemasının önde gelen on yönetmeniyle yaptığı röportaj (Rejisörler Konuşuyor) dizisiyle
sinema yazarlığına başlar. 3
Özgüç, tam olarak 1960 yılların başında başladığı sinema yazarlığına çeşitli sinema dergilerinde yazarak
devam eder. Sinema yazarlığına başladığı bu dönemde Türk sinemasında yoğun polemiklerin yaşandığı bir
atmosfer hâkimdir. Özgüç’ün Türk sinemasında toplumsal gerçeçilik, halk sineması, ulusal sinema, Batı
merkezli sanat anlayışı ya da yerel estetik çerçevesinde yapılan tartışmalara kayıtsız kalmaması mümkün
değildir. Bu anlamda Özgüç, gazete yazarlığının yanı sıra zaman zaman Türk sineması üzerine yapılan bu
polemiklere hazırladığı dosyalarla dâhil olmaya çalışmıştır Onun AS: Akademik Sinema Filmcilik Sinemacılık
dergisinde 1969 yılında yayınlanan “Türk Toplumundan Kopmuşlar Ya Da 'Kaçış Sineması' Üzerine” adlı
makalesi bunlardan biridir. Özgüç bu metninde kaçış sinemasını genel hatlarıyla açıkladıktan sonra, dönemin
ünlü yönetmenlerinin filmlerini eleştirerek Türk toplumunun değerlerinin sinemaya nasıl yansıtılmadığını ve
Türk sinemasının nasıl yabancılaştığını eleştirir. Özgüç'e göre Türk sineması kaçış sinemasıdır (1969: 36);

2Handan Kümbetlioğlu, “Perdedeki Işık İzi – Agâh Özgüç,”2007, (Çevrimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=GkLBffkzghc 15
Nisan 2018
3 Agâh Özgüç'ün Büyük Gazete'de “Rejisörler Konuşuyor” yazı dizisi: Münir Hayri Egeli – 15 Mart 1961, Atıf Yılmaz – 29 Mart
1961, Orhan Elmas – 5 Nisan 1961, Memduh Ün – 12 Nisan 1961, Metin Erksan – 19 Nisan 1961, Sırrı Gültekin – 29 Nisan 1961,
Halit Refiğ – 3 Mayıs 1961, Muharrem Gürses – 10 Mayıs 1961, Nuri Akıncı – 17 Mayıs 1961, Kemal Kan – 24 Mayıs 1961
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“(...) Türk toplumundan, Türk gerçeklerinden kaçma, Türk seyircisinden kopmadır bu sinema. Bir çeşit
bunalımın, korkaklığın, getirdiği bir “yabancılaşma”dır. Ve iki türlü kaçış vardır. Türk sinemasında. Biri
özüyle diğeri de biçimiyle kaçış... Bunlara ek olarak, hem özüyle hem biçimiyle “kaçaklık” yapanlar var ki,
bu yönetmenler Türkiye'de tümüyle “yabancı sinema” yapmaktadırlar. Ve bu yabancılaşma giderek “ulusal
sinema”dan uzaklaşmakta, yerine bir “kaçak sinema” getirmektedir. Genellikle seyirciyi şaşırtan bu sinema,
“toplumdan kopmuş aydın tipi” tartışmalarına yol açmıştır.”
Aynı zamanda bu metninde Özgüç, Muhsin Ertuğrul, Lütfü Ö. Akad, Atilla Tokatlı, Ertem Göreç, Metin
Erksan, Alp Zeki Heper ve Atıf Yılmaz’ın filmlerinin hangi yönetmenlerden etkilendiğini, filmlerinde Türk
toplumunu anlatmak yerine kullandıkları sahnelerle nasıl topluma yabancılaştıklarını anlatmaya çalışır. Ona
göre bu filmlerde bir yerellik sorunu vardır ve buradaki yerellik nosyonunun eksikliği kendi sinema dilimizi
oluşturamamızdan kaynaklanmıştır. Ancak bu eleştirileri yapan Özgüç, Türk sinemasının yerele nasıl
dokunacağına dair bir çerçeve de ortaya koymamamıştır.
Türk sinemasının nasıl ele alınması gerektiği konusundaki tartışmalar dönem itibariyle yerellik-özgünlük
vurgusu etrafında şekillendiği aşikârdır. Ancak bundan daha önemlisi dönem itibariyle Türk sinemasının nasıl
bir yapıya sahip olması üzerine dönemin politik iklimiyle de etkilenerek yapılan ulusal – milli – devrimci
sinema tartışmalarıdır.
Bu tartışmalar içerisinde Agâh Özgüç’ün nerede konumlandığını ve bu tartışmalara nasıl katkı sağladığını
çıkarmak zordur. Özgüç, diğer sinema yazarları gibi politik bir çerçeveden tartışmalara dâhil olmamaktadır.
Onun bu tartışmlardaki rolü, bir araştırmacı gazeteci gibi Türk sineması üzerine yapılan farklı tartışmaları
araştırıp yayınlamaktan ibarettir. Özgüç’ün bu tartışmaların dışında kalması, Türk sineması üzerine yapılan
polemiklerin dışında kalmayı tercih edip kendi çalışmalarına odaklanmasından kaynaklıdır. Fakat Özgüç, her
ne kadar bu tartışmaların dışında kalmış olsa da, yaptığı çalışmalarla Türk sinemasına farklı bir bakış açısı
kazandırdığı ortadadır.
Yine Özgüç’ün teğet geçtiği sanılan konulardan biri Türk sinemasının ekonomik yapısıdır. Türk sinemasının
ekonomik yapısını anlamamızda referans noktası Özgüç’ün çalışmalarıdır. O, kuşkusuz Türk sineması ilgili
birbirinden farklı konuları ele almıştır. Bu durum, onun gazeteci ve koleksiyoner kişiliğinden
kaynaklanmaktadır. Onun Türk sineması ile ilgili materyalleri derleyip toplaması ve tasniflemesiyle bugün,
Türk sinemasının karanlıkta kalan birçok noktası aralanmaktadır.
Onun Türk sinemasını karanlıkta kalan ya da Türk sinemasının anlamamızı sağlayan metinlerinden biri,
Sinema 65 dergisinde 1965 yılında yayınlanan “Altına Hücum ya da Türk Sinemasında Enflasyon” adlı
makalesidir. Bu metninde Özgüç, çevrilen film sayısının artması ile yeni bir sinema anlayışının ortaya
çıktığından bahsetmektedir. O, bu sinema anlayışını “gecekondu sineması” olarak tanımlamaktadır (1965:3).
Onun Türk sinemasının ekonomisini “gecekondu sineması” olarak tanımlaması, Türk sinemasını
küçümsediğinden ya da çevrilen filmlerin iyi veya kötü olduğunu eleştirmesinden kaynaklanmamaktadır.
Onun bu vurgusu, Türk sinemasındaki aşırı enflasyona dikkat çekmektir. Özgüç’e göre, “gecekondu
sineması” tanımlamasına yol açan iki neden vardır. Bu nedenlerden biri, a) bölge satışlarındaki belirli fiyatlar,
diğeri, b) Türk sinemasının bir dış pazarının olmayışıdır (1965:4). Aynı zamanda Özgüç’e göre, Türkiye’de
1960’lı yılların ilk yarısında dönem içerisinde resmi rakamlara göre kapalı va açık dâhil olmak üzere toplam
350 sinema salonu vardır. Ancak film sayısının çokluğu ve sinema salonlarının yetersizliği karşısında birinci
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vizyon filmleri “çift”er olarak gösterilmiştir. Bundan dolayı da, “gecekondu sinemasında” film yapımcıları
zarar etmiştir (1965:5).
Sinema seyircisinin sinema salonlarından evlere taşınması (özellikle büyük şehirlerde), hemen her ülkede
olduğu gibi televizyonun sinemayı öldürdüğü ve sinema sektörüne büyük bir darbe vurduğu söyleminin
tartışılmasına neden olmuştur. Türk sineması özelinde yapılan “televizyon ve sinema” ile ilgili bu tartışmaların
da 1970’li yıllarda yapıldığı görülmektedir. Televizyonun yaygınlaştığı 1972 yılı Türk sinemasında en çok
filmin çevrildiği (299) ve hatta Türk sinema tarihinde film çevrilme rekorunun kırıldığı bir yıldır. Yine bu yıl,
158 renkli film yapımıyla siyah-beyaz çalışmalar geride bırakılmıştır (Özgüç, 1988:54). Bu enformasyona yine
Özgüç’ün yaptığı araştırmalardan ulaşıyoruz. Özgüç, doğrudan Türk sineması ve televizyon ilişkisini kaleme
alan bir metin yazmasa da, yine onun tarihçi ve koleksiyoner kişiliğinin ortaya koyduğu bu somut bilgi,
televizyonun sinemaya darbe vurduğu iddiasını çürütmektedir. Özgüç’ün verdiği somut bilgiden yola çıkarak,
Türk sinema endüstrisinin televizyonun yaygınlaşmaya başladığı dönemde bile hız kesmeden film yapmaya
devam ettiğini bize göstermektedir.
Özgüç, teğet geçtiği sanılan Türk sinemasındaki tartışmalara belirli aralıklarla bilgiye dayalı metinleri ve
biriktirdiği malzemelerle önemli katkılar sağlamıştır. Ancak sert polemiklere girmek istememesi, onun
popüler konulara yönelmesine yol açmıştır.

Türk Sinemasının Popüler Tarihçisi: Agâh Özgüç
Özgüç çok yönlü bir sinema tarihçisidir. Onun bu çok yönlülüğü, Türk sinemasını ele alırken, diğer Türk
sineması tarihçileri (başta Nijat Özön olmak üzere, Giovanni Scognamillo, Âlim Şerif Onaran) gibi sinema
tarihini şematik ya da kronolojik bir biçimde yazmasından kaynaklanmamaktadır. Bir yerde Özgüç de Türk
sinemasını kronolojik bir şekilde anlatmıştır. Ancak onun bu şekilde bir çalışmaya yönelmesi, onun arşivci ve
belgeci kişiliğinden kaynaklanmaktadır.
Özgüç’ün genel metinlerine bakıldığında, bu metinlerin ortak noktasının bilgisel ve betimsel metinler olduğu
görülür. Ancak ilk defa röportaj ve bilgisel metin yazarlığının dışına çıkarak 1969 yılında, “toplumsal
gerçeçilik” ile “Ulusal sinema” tartışmalarının sönümlendiği ve başka bir boyuta kaydığı bir dönemde Özgüç,
AS: Akademik Sinema Filmcilik Sinemacılık dergisinin 1. sayısında “Türk Toplumundan Kopmuşlar Ya Da
“Kaçış Sineması” adlı eleştirel bir metin yayınlayarak Türk sinemasında yapılan polemiklere dâhil olur.
Bu makaleye ilk önce teknik olarak bakarsak, Özgüç, dönemin önde gelen yönetmenlerini (Lütfi Ö. Akad,
Atilla Tokatlı, Ertem Göreç, Metin Erksan, Alp Zeki Heper, Halit Refiğ, Osman Seden, Atıf Yılmaz) ve
onların önemli filmlerini (Yalnızlar Rıhtımı, Denize İnen Sokak, Kızgın Delikanlı, Gecelerin Ötesi, Yılanların
Öcü, Acı Hayat, Susuz Yaz, Suçlular Aramızda, Sevmek Zamanı, Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri, Ölmeyen
Aşk, Yasak Aşk, Şehrazat, İki Aşk Arasında, Ölüm Tarlası) eleştirerek, bu filmlerin Türk toplumsal
gerçekliğini değil, etkilendikleri yönetmenlerin izledikleri filmlerindeki gerçekliği yansıttığını söylemektedir.
Özgüç bu yönetmenlerin filmlerini “Türk toplumundan kopuş” ya da “kaçış sineması” örnekleri olarak
nitelemektedir (1969:36).
Özgüç’ün “kaçış sineması” kavramlaştırmasında iki şey dikkati çektmektedir. Bunlardan birincisi, o bu
yazısını, Türk sinemasında yoğun tartışmaların yapıldığı bir zaman aralığında yazmıştır ancak daha sonra
yayınlamıştır. İkincisi ise, Özgüç, “kaçış sineması”nı tarif ederken, bu sinema anlayışının karşısında daha
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yerel, daha Türk sinemasına özgü bir anlayışının hâkim olmasını istemektedir. Onun, Türk sinemasına yerel
merkezli bakması, aslında, Halit Refiğ’in “Ulusal Sinema” görüşlerine yaklaştırmaktadır. Buradan çıkarılacak
bir başka nokta ise, “toplumdan kopmuş aydın tipi” tarifiyle Özgüç, Refiğ’in ifadesiyle Batı merkezli estetik
ile sinema anlayışını savunan Sinematek ve çevresine karşı yelken açmasıdır.
Özgüç bu eleştirel metni yazarken bir tarafa angaje olma endişesiyle yazdığı ortadadır. Sonuç olarak,
yayınladığı bu metni hem Sinematekçiler tarafından, hem de toplumsal gerçekçi, ulusal bir sinema arayışı
olanlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Özgüç de bu tepkilerden sonra, Türk sineması üzerine
eleştirel metinler yazmak yerine, betimsel, bilgisel ve o dönemde yapılan tartışmaların dışına çıkıp, kimsenin
bakmadığı ya da çok önemsemediği kadın ve cinsellik gibi konuları irdelemiştir.
Özgüç’ün kuşkusuz kimsenin önemsemediği ve umursamadığı en önemli çalışmalarının başında belli
periyotlarla güncellediği Türk sinemasının kadınları ile cinsellik temalı metinleri gelmektedir. Bu çalışmalarda
ilk göze çarpan nokta, hem kadın hem de cinsellik konularını belli bir teorik çerçeveden irdelememesidir.
Kadın ve cinsellik konuları tartışılınca, kuşkusuz ilk akla gelen feminist teoridir. Ancak Özgüç’ün
çalışmalarının ana ekseni feminist bakış açısı üzerine şekillenmemiş, tam tersi bir bakış açısıyla kadının Türk
sinemasında temsiliyetini ve ikonlaşmasını olduğu gibi anlatmaya çalışmıştır. Şunu da söylemek gerekir ki,
bulunduğumuz dönem içerisinde feminist teori çerçevesinden Özgüç’ün kadın ve cinsellik çalışmaları
okunabilir. Ancak burada önemli olan, onun neden bu konulara yöneldiğinin ipuçlarını bulmaktır. Yoksa
Özgüç’ün kadın ve cinsellik üzerine hazırlamış olduğu bu çalışmaları feminist teori çerçevesinde
değerlendirmenin bir önemi yoktur. Ancak onun bu çalışmaları toplumsal cinsiyet tartışmaları için önemli bir
kaynaktır. Özgüç’ün hem 1994 yılında yayınladığı Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi adlı kitabında, hem
de Türk Sinemasında On Kadın (1988) veya genişletilmiş baskısıyla Türk Sinemasının Kadınları (2008) adlı
kitaplarında, Türk sinemacılarının kadına ve cinselliğe nasıl baktıklarını görmek mümkündür. Hatta Türk
Sinemasında Cinselliğin Tarihi adlı kitabın belli tarihlerde yayınlama öyküsü bile, Türk toplumunda
cinselliğin nasıl anlaşıldığına önemli bir örnektir (Özgüç, 1994:7-8).
1988 yılında yayınladığı Türk Sinemasında On Kadın adlı kitabında Özgüç, çalışmasında Türk sinemasında
ikonlaşmış on aktirist üzerinde durmaktadır. Bu aktristlerin önemi filmlerde gösterdikleri rollerle öne
çıkmalarına karşın, asıl önemi Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinin önemli filmlerinde gösterdikleri
performanslarıdır. Buradan şöyle bir sonucu da çıkartabiliriz: Özgüç Türk sinemasının önemli kadınlarını
anlatırken, bir yerde, dönem itibariyle Türk sinemasının önemli filmleri ve yönetmenleri üzerinde de
durmaktadır. Yani daha açık bir ifadeyle söylersek, Türk sinemasına mal olmuş önemli filmlerin
yönetmenleri, aslında, sinemaya damga vuran bu kadınların yıldızlaşmasında ya da popüler olmalarında
önemli rol oynamıştır (Özgüç, 1988). Aynı zamanda Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri, hem bir
yandan Türk sinemasının yapısını şekillendirirken, hem de öte tarafından oyunculuktan gelmeyen yarışma
yıldızlarını eğiterek Türk sinemasının başrol oyuncu kadrosunu oluşturmuşlar ve bu oyuncuların
performanslarıyla Türk sinemasının önemli yapıtlarını ortaya çıkarmışlardır. Ancak şunu da belirtmek gerekir
ki, Türk sineması yönetmenlerinin kadın oyuncuların şöhreti yakalmasında veya “yıldızlaş”masında oynadığı
rolde bir süreklilik yoktur.
Özgüç’ün hem Türk sineması kadınları, hem de Türk sinemasında cinsellik üzerine yazdıkları oldukça
önemlidir. Onun önemi, bir yerde, yukarda bahsettiğimiz alanlar üzerinde yazıp çizmesi olsa da, asıl önemi
bütünüyle Türk sinemasını eleştirip bir köşeye atmak yerine tamamen önemsemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu yargıyı bir örnekle açıklamak gerekirse, sinemada kadın ve kadının temsiliyetini ya da cinselliğini anlatan
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tek kişi Özgüç değildir. Bu dönemde, Özgüç’ün çalışmalarından öğrendiğimize göre, Türk sinemasına mal
olmuş önemli kadın oyuncular ya da yıldızlar vardır. Bu yıldızlar önemli bir başarı da yakalamışlardır. Aynı
zamanda metnin yazıldığı dönem, Türkiye’de televizyonun yeni yeni yaygınlaştığı ve Türk sinemasında seks
furyasının başladığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde (ve daha önce) Özgüç Türk sinemasında cinselliğe
odaklanırken, Kutlar, Beyoğlu ve Yeşilçam piyasasının sinemayı seks filmleriyle doldurmasını eleştirmektedir
(Kutlar, 1975:11). Türk sinemasında seks filmleri furyasını eleştirmesinin bir yerde haklılık payı vardır. Ancak
Kutlar’ın Türk sinemasının önde gelen oyuncularını gözardı etmesi, onun Türk sinemasına karşı mesafeli
durduğu ya da Türk sinemasını yeteri kadar önemsemediği anlamı çıkar. Bu anlamda Özgüç önemi, bu
konuları irdelerken her ne kadar olaya teorik bir çerçeveden (mesela feminist teori gibi) bakmamış olsa da,
Türk sinemasını önemseyip daha içeriden anlamaya çalışmasından kaynaklanmaktadır.
Türk sinemasını içeriden anlamaya çalışan Özgüç’ün profesyonel sinema yazarlığına 1961 yılında haftalık
siyasi gazete olan Büyük Gazete’de başladığı dönemden itibaren, dönemin önde gelen 10 yönetmeniyle yaptığı
yazı dizisi ile Türk sineması yönetmenleriyle ilgilenmeye başlamış ve çalışmalarını her geçen gün
güncellemiştir. Özgüç’ün Türk sineması yönetmenleri üzerine kaleme aldığı metinlerine genel olarak
baktığımızda, eleştirel bir metin dışında kısa biyografileri ile yaptıkları çalışmaları anlatan betimsel bir yazı
dizisiyle karşılaşırız. Fakat bu betimsel yazılar ışığında Özgüç’ün Türk yönetmenlerine nasıl baktığının izlerini
sürmek de mümkündür.
Haftalık siyasi bir yayın olan Büyük Gazete’de Özgüç, Türk sinemasının yönetmenlerine (sırasıyla Münir
Hayri Egeli, Atıf Yılmaz, Orhan Elmas, Memduh Ün, Metin Erksan, Sırrı Gültekin, Halit Refiğ, Muharrem
Gürses, Nuri Akıncı, Kemal Kan) Türk sinemasının gelişimini ve geldiği noktayı sorgulayan sorular sorar.
Özgüç’ün Türk sineması yönetmenlerine sorduğu sorularda, kafasının bir köşesinde ulusal bir sinema
arayışının olduğunu görebiliriz.4 Ancak bu sorgulama yüzeyseldir. Daha sonra Özgüç, zaman zaman Antrakt5
ve Hayal Perdesi6 dergilerinde yönetmenler üzerine kalem aldığı metinlerde bu yüzeysellik yerini eleştirel
düşüncelere bırakır. Özgüç, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü (2003) adlı çalışmasıyla da Türk sinemasına
topladığı bilgi ve belgelerle yönetmenler hakkında kimilerine göre popüler, kimilerine göre de eşsiz bir eser
bırakır.

Sonuç
Agâh Özgüç kronolojik sinema tarihi çalışmaları dışında, belli tematik konuları merkeze alarak Türk
sinemasını anlatmıştır. Onun uzmanlık alanı ve temel konuları cinsellik, Türk sinemasının yönetmenleri ve
star kadınlardır. Bu temel konular dışında Özgüç, Türk sinemasında yerellik, toplumsal gerçekçi, ulusal, milli
ve devrimci sinema tartışmaları, Türk sinemasının ekonomik durumu ve televizyon-sinema ilişkisi gibi
konulara yaptığı röportajlar, dosyalar ve incelemelerle dâhil olmuştur.

4 Agâh Özgüç, “Sinema Rejisörleri Anlatıyor: 2 – Atıf Yılmaz,” Büyük Gazete, Sayı: 55/6, 1961, s. 20; “Rejisörler Konuşuyor: 4 –
Memduh Ün,” Büyük Gazete, Sayı: 57/8, 1961, s. 26; “Rejisörler Konuşuyor: 5 – Metin Erksan,” Büyük Gazete, Sayı: 58/9, 1961, s. 26;
“Rejisörler Konuşuyor: 6 – Sırrı Gültekin,” Büyük Gazete, Sayı: 59/10, 1961, s. 26; “Rejisörler Konuşuyor: 7 – Halit Refiğ,” Büyük
Gazete, Sayı: 60/11, 1961, s. 20.
5 Agâh Özgüç, “Bir Sinema Marjinali ya da Unutulmuş Bir Yönetmen: Muharrem Gürses,” Antrakt Dergisi, 1992, Sayı: 7, s. 22-26;
“50’leden Bir Yönetmen: Sırrı Gültekin,” Antrakt Dergisi, 1992, Sayı: 13, s. 20-24; “Tunç Okan,” Antrakt Dergisi, 1992, Sayı: 15, s.
16-19.
6 Agâh Özgüç, “Ömer Kavur, Metin Erksan’dan Sonra Gelen Bir Estet,” Hayal Perdesi, 2012, Sayı: 28, s. 49-50.
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Özgüç, Türk sinemasında yapılan tartışmalara doğrudan dâhil olmamıştır. O, yapılan tartışmalara kıyısından
köşesinden müdahil olmuştur. Onun bu tartışmalara dâhil olamamasının nedeni, dönem içerisinde yapılan
sert polemikleri üzerine çekmek istememesinden kaynaklıdır.
Özgüç’ün Türk sinemasına en büyük katkısının biriktirdiği muazzam bir belge arşivinin olmasının yanı sıra,
profesyonel sinema yazarlığına 1960’lı yıllarda başladığı ve üzerine odaklandığı konuları sistematik bir
biçimde geliştirip günümüze taşımasıdır. Bunlara somut örnekler vermek gerekirse, Özgüç’ün Türk
Sinemasında On Kadın (1988) adlı çalışmasını geliştirip, güncelleyerek Türk Sinemasının Kadınları (2008)
gibi Türk sinemasına mal olmuş önemli kadın karakterlerinin starlaşma hikâyelerini anlatmakta, bu
karakterlerle birlikte Türk sinemasının değişimi ile önemli kırılmalarını gözler önüne sermektedir. Ancak
Özgüç, Türk sinemasında cinsellik ve önemli kadın karakterleri anlattığı çalışmasını feminist teori
çerçevesinde değil, tamamen dönem içerisinde bu kadın karakterlerin yaşamları ile Türk sinemasında yarattığı
kırılmaları betimler şekilde bir değerlendirmiştir.
Günümüze kadar getirdiği bir başka önemli çalışma da Özgüç’ün haftalık siyaset ve kültür gazetesi olan
Büyük Gazete'de başladığı profesyonel sinema yazarlığında yaptığı ilk röportaj serisi olan “Rejisörler
Konuşuyor” (1961) adlı çalışmasıdır. Bu çalışmasını geliştirerek Özgüç, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü
(2003) adı altında hemen hemen Türk sinemasına katkı sunmuş bütün yönetmenlerin kısa biyografisi ve
filmografisini anlatan bir başvuru kaynağını Türk sineması çalışmalarına kazandırmıştır.
Özgüç’ün bir başka önemli çalışması da Türk Sinemasında Seks (Fotoğraflarla) (1975) adlı çalışmasıdır. Bu
çalışmasının temellerini 1960’lı yılların ortalarında atmıştır. Ancak kitabın yayınlanma serüvenini
incelediğimizde, o dönem içerisinde ortaya konulan bu çalışmaya, dönem içindeki yapılan tartışmaları da
dikkate aldığımızda, yayıncıların sempatiyle bakmadığı ve hatta kitabın ismi üzerinde polemiklerin yapıldığı
görülecektir. Özgüç’ün temel derdinin Türk sinemasında cinsellik olgusunun nasıl bir sömürü veya estetik
aracı olarak sinemada kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu anlamda 1990’lı yılların ortasında yayınladığı Türk
Sinemasında Cinselliğin Tarihi (1994) adlı çalışması, Türk sinemasında cinsellik temalı araştırmalar için bir
başvuru kaynağıdır. Fakat bu başvuru kaynağının ilk taslakları ya da baskıları arasında önemli bir fark da göze
çarpmaktadır. Bir kere Özgüç, temellerini 1960’lı yıllarda attığı cinsellik temalı bu çalışmasında, cinselliğin
ana karakteri olarak kadını merkeze alarak incelemiştir. 1990’lı yılların ortasında yayınladığı yeni çalışmasında
ise, kadın dışında diğer cinsiyetleri de (transseksüel, lezbiyenlik gibi) çalışmasının içerisine katmış, Türk
sinemasında bu karakterlerin nasıl temsil edildiğini irdelemiştir. Buradan Özgüç’ün yaptığı çalışmaları
toplumda değişen atmosfere göre güncellediği sonucuna varabiliriz.
Özgüç’ün Türk sineması üzerine farklı dönemlerde yazdığı çalışmalar tematik (cinsellik, kadın, sansür,
cinayet, yönetmen, yapımcı, film gibi) birer sinema tarihi araştırmaları olmasının yanı sıra, Türk sineması
tarihini bütünlüklü bir şekilde ama klasik tarih anlayışının dışında anlatan sinema tarihi incelemeleridir. Aynı
zamanda Özgüç Türk sinemasına eleştirel metinlerle katkıda bulunmasa da, Türk sinemasını belirli temalar
çerçevesinde yazıp Türk sinemasının karanlıkta kalan noktalarına ışık tutmuştur. Bununla birlikte Özgüç’ün
çalışmaları Türk sinemasında gündelik yaşamı olduğu gibi bizlere anlatmaktadır. Yani Yeşilçam sinema
endüstrisini Özgüç’ün çalışmalarında ayrıntılı bir şekilde okumak mümkündür.
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